ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Pohled do petrovického podzemí.

foto: Mgr. Bronislav Gruna

ročník 8, číslo 2/2015 (duben - červen)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETROVICE
1905 – 2015
(z výstavy v doškové chalupě)
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Ze zasedání zastupitelstva obce
12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. dubna 2015
•

Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem stavby kanalizace a ČOV.

•

ZO projednalo Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2014. Tento bude vyvěšen
na úřední desce po zákonem stanovenou dobu.

•

ZO projednalo výsledky veřejnoprávní kontroly v MŠ Petrovice.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce budovy MŠ mezi obcí Petrovice a Mateřskou
školou Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace.

•

Starostka informovala ZO o setkání starostů ORP Moravský Krumlov, které se konalo dne
9. dubna v Moravském Krumlově. Tématem setkání byla diskuse k problematice aktuálního
stavu a harmonogramu oprav silnice I/53 Pohořelice – Znojmo.

13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. dubna 2015
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2015.

•

Zastupitelé se domluvili na rozpisu služeb v doškové chalupě během otevírací sezóny.

•

Starostka informovala ZO o problematice zhotovení přípojky NN k čerpací stanici naproti
čp. 114. Během digitalizace intravilánu obce došlo v roce 2014 ke změně parcelního čísla
na části parcely 1702/2, od níž byla nově oddělena parcela č. 510/12 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova, tudíž stavební povolení vydané před digitalizací se vztahuje
i k této nově vzniklé parcele.

•

ZO projednalo žádost Státního pozemkového fondu o sdělení podle ust. § 6 zákona
č. 503/2012 Sb. K uvedené žádosti ZO sděluje, že parcela č. 2905 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova není vyloučena z převodu podle ust. § 6 písm. b) zákona
č. 503/2012 Sb. Dále ZO schválilo stanovisko nevzdat se práva na bezúplatný převod
parcely č. 2905 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova podle § 7 výše uvedeného zákona.

•

ZO projednalo a neschválilo Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí
mezi E.ON. Distribuce a.s. a obcí Petrovice. Důvodem neschválení je fakt, že zhotovení
přípojky NN k čerpací stanici i ČOV je již zahrnuto v platném stavebním povolení.

•

ZO přijalo záměr na prodej části parcel č. 2708, 2707/1, 1449/6, 1449/7, 1449/8 a 1449/9
protínající zahrady přilehlých domů čp. 98, 82, 121, 130 a 129 za cenu 35 Kč/m2. Záměr
bude vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou dobu.

•

Starostka informovala ZO o setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravský
Krumlov, kde byla představena Strategie území správního obvodu ORP Moravský Krumlov
na období 2015 - 2024.

14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. května 2015
•

Starostka informovala ZO o průběhu kontrolního dne na kanalizaci se zástupcem SFŽP.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky, stavba probíhá podle harmonogramu s výjimkou
mírného zpoždění na ČOV.
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•

Starostka informovala ZO o aktuálním stavu výstavby mokřadních prvků v k. ú. Petrovice.

•

Starostka seznámila ZO s informacemi od budoucího provozovatele kanalizace a ČOV.

•

ZO projednalo Smlouvu příkazní mezi obcí Petrovice a VKP sdružení – Ing. Luděk Kotrba
a Ing. Jiří Němec. ZO uložilo starostce opravit s Ing. Němcem nesprávné údaje (příkazce/
příkazník) a pověřilo starostku podpisem smlouvy.

•

ZO projednalo a schválilo Spisový a skartační řád Obecního úřadu Petrovice.

15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 28. května 2015
•
ZO projednalo zápis bezpečnostní prověrky se zástupci SDH Petrovice Liborem Bognerem
st. a Vlastislavem Solařem. ZO uložilo zástupcům SDH do 30. 6. 2015 zjednat nápravu
těchto zjištěných nedostatků: založit a řádně vést evidenci půjčování materiálu, vyměnit
zámky od vrat do strojovny a dveří do klubovny, klíče od těchto vstupů obdrží celá zásahová
jednotka SDH a bude řádně vedena evidence předání a převzetí klíčů. Dále budou do výše
uvedeného termínu odstraněny závady v zabezpečení stropního světla v šatně a zajištění
vstupu na půdu ve strojovně. ZO upozornilo zástupce SDH   na zákaz požívání alkoholu
a kouření v celém objektu hasičské zbrojnice z pohledu pracovně právních a dalších předpisů.
•

ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2014.

•

ZO projednalo a schválilo účetní závěrku Mateřské školy Petrovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2014.

•

ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou a současně
schválilo nápravná opatření.

•

ZO vzalo na vědomí informaci starostky o provedené kontrole ze Státního okresního
archivu Znojmo a Zápis o provedené archivní dohlídce, prohlídce spisovny a kontrole stavu
spisové služby u obce Petrovice.

•

ZO projednalo a schválilo prodej části obecních pozemků p. č. 2708; 2707/1; 1449/6;
1449/7; 1449/8 a 1449/9 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova zájemcům: manželé
Grácovi čp. 130, Leikepovi čp. 121 a Jandáskovi čp. 82 za cenu 35 Kč/m2. Tito zájemci
si nechají na své náklady vyhotovit geometrické plány příslušných parcel, které předloží
zastupitelstvu k odsouhlasení.

•

ZO projednalo žádost společnosti PREMIX, spol. s r. o. o uzavření Pachtovní smlouvy.
Předmětem pachtu jsou tyto pozemky ve vlastnictví obce v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova 2576, 2577, 2944, 2444, 2445, 2446, 2470, 2447, 2448, 2469 o celkové výměře
1,7613 ha. ZO přijalo záměr uvedené parcely propachtovat. Tento záměr bude uveřejněn
na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•

ZO projednalo žádost společnosti PREMIX, spol. s r. o. o prodej parcely č. 2627 ve vlastnictví
obce v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO přijalo záměr uvedenou parcelu prodat
a tento záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•

ZO vzalo na vědomí návrh dopravního značení v době uzavírky hlavní silnice II/413 v obci
v době od 1. do 31. července 2015.

•

ZO projednalo a schválilo nabídku od JUDr. Stanislava Nováka, Svitavy, na odkoupení
pozemků komunikací p. č. 613/19, 616/14, 1095/27 a 1215/32 za nabízenou celkovou
cenu 15 000 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků Bc. Machů Josef a Machů Tereza o souhlasné
stanovisko s vybudováním „novostavby rodinného domu s provozovnou kadeřnictví
s kosmetikou, garáže a hospodářské budovy“ na pozemku p. č. 50 a 51/1 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova.
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•

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje parcel ve vlastnictví obce: p. č. 2261, 2978 a 2209
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách
po zákonem stanovenou dobu.

•

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje obecní parcely č. 1699/12 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem
stanovenou dobu.

16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 11. června 2015
•

ZO projednalo návrh smlouvy s P. N. o právu provést stavbu vodovodní a plynové přípojky
k domu čp. 1 a vodovodní přípojky ke sklepu na parcele č. st. 154. ZO uložilo starostce
projednat a upřesnit s žadatelem údaje v jeho návrhu smlouvy.

•

ZO projednalo a vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu
mateřské školy v době hlavních prázdnin v termínu od 20. 7. do 31. 8. 2015.

•

ZO vzalo na vědomí stanovisko a rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Moravský
Krumlov o úplné uzavírce silnice III/4135 a III/4139 v intravilánu obce Petrovice od 1. 7.
do 31. 7. 2015.

•

ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku č. 2905 o výměře 511 m2 od Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví obce Petrovice.

•

ZO projednalo nabídku na Společné nákupy energií v JMK od Organizačně správního
institutu, o. p. s., Brno. ZO uložilo účetní Marii Fálové vyhotovit porovnání cen za spotřebu
energií v období 2010 až 2015.

17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 25. června 2015
•

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy mezi obcí Petrovice a P. N. o právu provést stavbu
vodovodní a plynové přípojky k domu čp. 1 a vodovodní přípojky ke sklepu na parcele č. st.
154. ZO uložilo starostce podepsat uvedenou smlouvu.

•

Starostka informovala ZO o ústním stanovisku pracovníka Státního pozemkového
úřadu ve věci bezúplatného převodu pozemku č. 2905. V současné době převod není
realizovatelný do doby vyřešení sporu mezi stavebníkem a Státním pozemkovým
úřadem.

•

Vyhodnocení nabídky na Společné nákupy energií v JMK od Organizačně správního
institutu, o. p. s., Brno bude provedeno na následujícím zasedání, kdy účetní Marie Fálová
připraví porovnání cen za spotřebu energií v období 2010 až 2015.

•

ZO projednalo a schválilo prodej části parcely č. 1699/12 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova ve vlastnictví obce M. K. za cenu 35 Kč/m2. Podmínkou je ponechání části parcely
o šířce 1,5 m ve vlastnictví obce pro vybudování chodníku pro pěší. Výše jmenovaný
zároveň odprodá část své parcely č. 23 do vlastnictví obce o šířce 1,5 m pro pokračování
chodníku za cenu 35 Kč/m2.

•

ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 2627 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova ve vlastnictví obce společnosti Premix, spol. s r.o. se sídlem v Šatově
za cenu 35 Kč/m2.

•

ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 2261 o výměře 1922 m2 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce paní M. K. za cenu dle příslušné vyhlášky
ve výši 17 984 Kč.
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•

ZO projednalo a schválilo prodej parcel č. 2978 o výměře 764 m2 a 2209 o výměře
333 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce paní B. M. za cenu dle
příslušné vyhlášky v celkové výši 18 827 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel č. 400/19 a 400/12 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova od paní B. M. za celkovou cenu 18 827 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel č. 400/1 a 400/11 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova od paní M. K. za celkovou cenu 17 984 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení mezi
MěKS Moravský Krumlov a obcí Petrovice.

•

ZO projednalo a schválilo žádost obce Lesonice o finanční příspěvek na provoz koupaliště
v Lesonicích ve výši 3 000 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo prodloužení čerpání úvěru od České spořitelny na výstavbu
kanalizace, ČOV a realizaci přípojek s termínem do 31. 12. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo Změnový list ze dne 24. 6. 2015 k výstavbě akce „Splašková
kanalizace a ČOV Petrovice“, akceptační číslo 12130831, pověřilo starostku jeho podpisem
a po podepsání zhotovitelem, technickým dozorem a KSÚS JmK Znojmo odesláním
ke schválení na SFŽP.

•

Starostka seznámila zastupitelstvo s aktuálním stavem výstavby kanalizace a ČOV
a mokřadních prvků.

•

Starostka informovala ZO o setkání starostů v rámci Mikroregionu Moravskokrumlovsko
a o akcích plánovaných pro letošní rok.

•

Starostka informovala ZO o příjmu za školní pořady v doškové chalupě v celkové výši
6 160 Kč. Program „Ukázka všedního dne v doškové chalupě“ navštívilo 386 žáků ze
14 škol.

•

ZO projednalo a neschválilo žádost manželů S. o prořezání lípy u jejich hrobu na hřbitově.

Informace občanům
DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Vážení občané,
v současné době se dokončují práce na budování stokové sítě splaškové kanalizace.  Po vydání
kolaudačního rozhodnutí bude možné napojovat domácnosti ke kanalizačnímu řadu. V těchto
dnech také probíhají práce na jednotlivých projektech včetně žádosti o vydání společného
územního rozhodnutí. Přepojení kanalizační přípojky na domovní splaškovou kanalizaci
však bude možné až po uvedení čistírny odpadních vod do provozu! K přepojení vydá
souhlas investor nebo jeho zástupce p. Štěrba, který bude realizaci vašich kanalizačních
přípojek dozorovat. O termínu zahájení realizace přípojek budete informováni místním rozhlasem
a SMS zprávou. Po ukončení stavby kanalizační přípojky provede každý stavebník náčrtek
skutečného provedení přípojky do svého projektu přípojky na připravený formulář na str. 9
projektu.
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K odborné radě a dozoru se pak můžete obracet na pana Oldřicha Štěrbu z Třebíče, tel.:
602 723 566.
Jelikož si zhotovení domovní kanalizační přípojky řeší na vlastní náklady majitel nemovitosti
sám, nabízíme kontakty na firmy z nejbližšího okolí, na které se pak můžete obracet:
Bogner Libor, Procházka Zdeněk, Petrovice
tel.: 725 851 201  *  604 273 295
kompletní zhotovení domovních přípojek s výkopem (i bez výkopu), dodání a uložení veškerého
materiálu

Bartuněk Jindřich, Hostěradice 440
tel.: 739 660 256		
e-mail: KubaBartunek@seznam.cz
kompletní zhotovení domovních přípojek včetně výkopu, dodání a uložení veškerého materiálu,
zahrnutí
FATO Hlaváč s. r. o., Moravský Krumlov, Palackého 57
tel.: 606 704 379		
e-mail: hlavacf@centrum.cz
kompletní zhotovení domovních přípojek včetně výkopu, dodání a uložení veškerého materiálu,
zahrnutí, zapravení, zednické práce
Ondruš Martin, Rybníky 19
tel.: 603 246 227
zhotovení domovní přípojky bez výkopových prací, dodání a uložení veškerého materiálu

STANOVENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V DOBĚ ÚPLNÉ UZAVÍRKY OBCE
Z důvodu úplné uzavírky silnice při realizaci stavby splaškové kanalizace a ČOV Petrovice
stanovil Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, přechodnou úpravu provozu v naší
obci. Termín provedení přechodné úpravy provozu na silnicích II/396, II/413, III/143 5, III/413 6
a III/413 9 bude v termínu 1. – 31. července 2015.
Osazení a údržbu dopravního značení zajišťuje firma Znakom s. r. o., Brno. Objízdná trasa
pro veškerou dopravu mimo linkovou osobní dopravu bude vedena obousměrně po silnicích
II/396 a II/413 přes Dobelice.
(mapka s vyznačením dopravního značení je na poslední straně obálky)
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Ze života mateřské školy
ČERVNOVÉ ZÁŽITKY
A tak je tu zase poslední měsíc školního roku, měsíc červen, měsíc výletů a spousty akcí,
které ve školách i školkách probíhají.  I u nás v Mateřské škole v Petrovicích tomu tak bylo
a nebylo toho vůbec málo, co jsme letos s dětmi prožili a dokázali.
Začalo to všechno začátkem měsíce – 2. června 2015:
Školní výlet do Jaroměřic se vydařil....
Tentokrát jsme s dětmi vyrazili společně na celodenní výlet do Jaroměřic nad Rokytnou
na zámek. Bylo krásné počasí, cesta vlastním autobusem společně s dětmi z MŠ Dobřínsko
a Jamolice rychle utekla a my se brzy ocitli v překrásné zámecké zahradě jaroměřického zámku.
Fotografování, hrátky
u kašny, pozorování práce
zámeckého
zahradníka,
svačinka na posilněnou
– to byl jenom začátek.
A pak už nás volala paní
uvaděčka do krásného
sálu na zámecké divadlo
s
názvem
„Kolotoč
pohádek“. Poté jsme si
prohlédli vnitřní prostory
zámku s tématem „Šlechtic
na cestách“, kde jsme se
dozvěděli vše o tom, jak se
dříve cestovalo.
Zaujala nás zámecká
kuchyně
se
spoustou
krásného nádobí a starými
kachlovými
kamny,
ve které jsme si vzpomněli
na naši paní kuchařku
Danu se zlomenou rukou
a bylo nám trošku líto,
že tak krásnou kuchyň
nemůže vidět společně
s námi. Tady by se panečku
vařilo...
A pak už následovalo
vyprávění
o
módě
a oblékání v minulosti
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a paní uvaděčky nás
zavedly do zámecké šatny,
kde jsme se po oblečení
do historických kostýmů
rázem i s paní učitelkou
Zdeňkou
proměnili
v   princezny a prince,
šlechtičny a šlechtice či
udatné rytíře. A že nám to
všem ale slušelo...
Po převléknutí znovu
spěcháme
ke
kašně
do zámecké zahrady, kde
čekáme na kamarády
z Jamolic a Dobřínska.

Mezitím jsme stačili
nakrmit i kačenky zbytky
z našich batůžků, protože
nás čeká jiná dobrota
– oběd v hotelu Opera
nedaleko zámku.
Po
zakoupení
suvenýrů na památku
s našimi předškoláčky už
notně hladoví spěcháme
do hotelu, kde už je pro
nás
připravena
téměř
zámecká slavnostní tabule
a na ní slepičí polévka
a řízek s bramborovou kaší
a zeleninovou oblohou.
Všem nám moc chutnalo...
Po
velké
dobrotě
v hotelu se vracíme
k
našemu
autobusu
a s písničkami o zvířátkách, které už umíme
na
naše
závěrečné
vystoupení, se vracíme
směrem k Petrovicím.  Byl
to moc pěkný den plný
sluníčka, nového poznání
i dobrodružství...
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Pojďte s námi do ZOO...
Ve čtvrtek 11. června  2015 se konala největší událost školního roku v naší mateřské škole,
a to Akademie 2015  nazvaná  „Pojďte s námi do ZOO...“  Kulturní dům, kde se akce konala,
se proměnil v zoologickou zahradu Petrovice s jejím ředitelstvím, malými výletníky a spoustou
krásných exotických zvířat. V úvodu vzbudila bouřlivé reakce a potlesk diváků zahajovací
báseň v podání našich předškoláků, kterou právě pro tento slavnostní den složila osobně paní
ředitelka.
Vesnička jak má být
Byla jedna vesnička,
krásná, taky maličká,
v ní šikovné lidičky,
ve školce kluci i holčičky.
Starostku tam mladou měli,
v okolí jí záviděli,
jakou správnou partu má,
když zastupitelstvo svolává.
To ale všechno nebylo,
muzea se jim zachtělo:
mravenčí práce nastala
a došková chaloupka z trosek povstala.
Tak přijeďte sem, lidičky,
taky školy a školičky
a zhlédněte tu právě jen,
jak u chudých lidí běžel den…
To pořád všechno nebylo,
dalších lákadel se jim zachtělo,
že k dětem patří zvířátka,
do minifarmy k Daňhelům
je cesta tak krátká.
A že je to super vesnice
co jméno má Petrovice,
tak se i děti ze školky domluvily
a zoologickou zahradu v Petrovicích
právě dnes otevřely…
A to už se na scéně objevují malí výletníci v červených kšiltovkách s logem školky, kteří
moc prosí svou mámu, aby je vzala do zoo. Jejich přání je splněno a postupně se představují
v celé své kráse různá exotická zvířata a jejich pestré dovádění, tanec krokodýla Chňapíka,
želví pochod a zvukomalebná zpěvohra „Sloni, opice, žirafy“.
S historií petrovické zoo a všemi „herci“ seznámila diváky, kterých se sešlo více než  150,
mluveným slovem   podkresleným projekcí na plátně paní ředitelka, poté následoval veselý
pochod všech zvířátek s třásněmi a řádně hlučná opičí kapela. Tímto procházka zoologickou
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zahradou skončila, zvířátka se proměnila zpět v děti, které se rozeběhly ke svým blízkým
s poděkováním a dárky vyráběnými ve školce v tvořivých dílničkách.
Po krátké přestávce již pódium patřilo nejstarším dětem – předškolákům. Ti bravurně zvládli
zazpívat a dramaticky vyjádřit   písničku na rozloučenou a hned poté se začali nenápadně
rozhlížet kolem sebe: stále ještě bylo pro ně velkým tajemstvím, kdo je vlastně tento rok bude
pasovat. A protože jsme byli v zoo, paní ředitelka budoucí školáky ani všechny ostatní dlouho
nenapínala a přivolala medvěda Bubu, který se pasování ujal.
Tento školní rok se
s petrovickou mateřskou
školou
loučilo
celkem
13 předškoláků, kteří se
po prázdninách rozejdou
do čtyř základních škol:
do ZŠ Lesonice nastoupí
Dominik Fojtík, Michal
Kučera, Jakub Havelka
z Lesonic a Michaela
Klimová s Petrem Hladíkem
a
Patrikem
Záviškou
z Petrovic. Eliška Čeperová
z Petrovic nastoupí do ZŠ
Vémyslice, Radek Skalák
z Moravského Krumlova
do ZŠ Rybníky a do ZŠ Klášterní v Moravském Krumlově půjdou Ela Kuchaříková a Radim
Výplach z Moravského Krumlova, Daniela Trtíková s Hanou Komárkovou z Petrovic a Hana
Procházková z Lesonic.
Po slavnostním pasování všech školáčků, přání všeho „nej“ a předání dárků na památku
přišlo na řadu další překvapení tohoto odpoledne pro všechny děti: zábavná šou a soutěže
klauna Čika s medvědem Bubu. Téměř do 18. hodiny se sálem ozývala hudba doprovázená
smíchem, tancováním a radostí přítomných dětí. Pro všechny návštěvníky byly na stolech
v zadní části kulturního domu připraveny k nahlédnutí nejen kroniky školy, pracovní sešity
předškoláků, ale i k zakousnutí výborné občerstvení, které připravili rodiče pasovaných
dětí.
Všichni si mohli prohlédnout i živá zvířátka umístěná u vchodu do sálu, a to především
skutečně krásně zbarvené papoušky, morčata, želvičky od Daňhelů a Hladíků. A protože
i počasí v tento den naší velké slavnosti přálo, na závěr tu byla ještě pozvánka k návštěvě
do minizoo u Terezky Daňhelové. Setkání se skutečnými klokany, pštrosy a spoustou
dalších zvířátek bylo tou poslední závěrečnou tečkou za tak příjemně prožitým odpolednem,
na které budeme jistě všichni dlouho společně vzpomínat.
Závěrem chceme ještě jednou poděkovat všem rodičům za pomoc s přípravou pohoštění,
za květinovou výzdobu, za zhotovení překrásných kostýmů zvířátek pro děti, za zapůjčení
živých zvířat do sálu kulturního domu, za umožnění návštěvy minizoo. Velké poděkování
patří i panu Milanu Hladíkovi, který nám naše vystoupení zvučil a pouštěl projekci klipů
o zoo a zvířatech.
Poděkování patří i učitelkám a ředitelkám ZŠ Lesonice, Vémyslice a Moravský
Krumlov Klášterní za jejich návštěvu mezi námi a též paní starostce Ireně Záviškové
za pomoc s pasováním prvňáčků a všem zastupitelům, kteří se přišli na nás podívat.
Rovněž jim děkujeme za celoroční velmi dobrou spolupráci a zase někdy příště se všemi
na viděnou.
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Táborák na rozloučenou se školním rokem
V pondělí 29. června
2015
se
na
školní
zahradě Mateřské školy
v
Petrovicích
sešly
téměř všechny děti se
svými rodiči k táboráku
na rozloučenou se školním
rokem 2014/2015.
V
první
části
odpoledne si nejprve děti
společně s rodiči vyrobily
prázdninového skřítka dle
vlastní fantazie s využitím
gumových rukavic, vody ze
školního bazénku, gumiček
a popisovačů.
S vytvořenými skřítky pak rodiče i děti plnili různé veselé sportovní disciplíny, které všichni
hravě a s úsměvem zvládli. Poté tatínci rozdělali oheň a příjemné posezení u táboráku
s opékáním buřtíků, pojídáním upečených mufínů a buchet od našich obětavých kuchařek
a lízáním nanuků za odměnu mohlo pokračovat. A protože od tohoto dne se k nám opět vrátilo
letní počasí, řádění dětí s prázdninovými skřítky u školního bazénku nebralo konce a mnozí
z nich – skřítci i děti - neměli na konci teplého odpoledne na sobě jak se říká „ani nitku suchou“.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy v Petrovicích přeje všem pohodové prázdniny plné
sluníčka a zaslouženého odpočinku...
DEN V DOŠKOVÉ CHALOUPCE BYL PRO NÁS NEZAPOMENUTELNÝM ZÁŽITKEM
Byla středa 23. dubna 2015, dopoledne plné jarního sluníčka, když jsme společně s dětmi
z Mateřské školy v Petrovicích vyrazili na pozvání Štěpánky Janštové do místního muzea.
Konal se zde „Den v doškové chaloupce“.   Zpočátku jsme si mysleli, že si jdeme pouze
prohlédnout obecní muzeum se spoustou zachovalých exponátů, ale hned po příchodu k této
místní památce jsme poznali, že všechno bude úplně jinak.
Scénka ze života obyčejných lidí s ukázkou všedního dne v doškové chaloupce v podání
správné party petrovických občanů v dobových kostýmech v čele s paní starostkou   Irenou
Záviškovou a Štěpánkou Janštovou byla pro děti  velkou motivací k poznávání různých činností,
starodávného náčiní a plnění zajímavých úkolů po celé dopoledne: děti si mohly prohlédnout
dvorek, sklep i hospodářské zázemí chaloupky, připravovaly krmení pro drůbež i živá zvířátka
v chlívku a králíkárně, praly prádlo v neckách na valše, máchaly, sušily a žehlily starodávnou
žehličkou, uvnitř chaloupky pak v malé, ale velmi útulné kuchyňce stloukaly máslo, v obytné
místnosti si  vyráběly dáreček na památku – doškovou chaloupku se slaměnou střechou. Před
chaloupkou si pak vyzkoušely nejen řezat dřevo, prohlédly si starodávné stroje, sely semínka
slunečnic, vyzkoušely si cvrnkat kuličky a pozorovaly housátka na pastvě. Bylo toho opravdu
mnoho, s čím se děti v rámci této muzejní pedagogiky seznámily. V samém závěru jsme se
pak všichni sešli jako jedna velká rodina v malé místnosti doškové chaloupky, kde jsme nejen
ochutnali častý pokrm obyčejných lidí – chléb s vlastnoručně stlučeným máslem a pažitkou,
zapili to mlékem a povídali si o tom, co se nám nejvíce líbilo. A bylo toho vskutku hodně, na co
budeme ještě dlouho, dlouho vzpomínat.
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Velký dík patří především hlavní iniciátorce celé akce – Štěpánce Janštové, ale i všem
ostatním lidem z Petrovic, kteří se podíleli nejen na tomto programu pro mateřské, základní
školy a veřejnost, ale  hlavně na tom, že tato unikátní historická památka v podobě doškové
chalupy byla zrekonstruována a zachována tak pro nás i další pokolení. Ještě jednou velký
obdiv a díky Vám všem...
za MŠ Petrovice Zdeňka Müllerová, ředitelka

Ze života ZŠ Lesonice
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
20. červen 2015, Sokolovna Lesonice, premiéra
pohádky Zvířátka a loupežníci. Úvodní řeč žáků 5.
ročníku:
Krásné odpoledne, naše milé maminky, tatínkové,
sourozenci, babičky, dědečkové, vzácné prababičky,
vážení hosté!
Vítáme vás na premiéře divadelní pohádky
Zvířátka a loupežníci, jejíž scénář napsal pan Vlastimil
Peška. Už jsme od něho hráli pohádku  „O perníkové
chaloupce aneb jenom jako“ dokonce 4x, a proto
doufáme, že i dnešní nová pohádka se dočká vícero
opakování, i když v příštím vydání už v pozměněném
obsazení.
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My totiž končíme 5. ročník a po prázdninách odcházíme do 6. třídy do Mor. Krumlova.
A protože paní ředitelka je z toho naměkko, vzali jsme za ni tuto uvítací řeč… a zjistili jsme,
že jsme taky naměkko. Dovolte nám velice krátce říci, co nám naše škola v Lesonicích dala
- samozřejmě, že jsme se naučili číst, psát, počítat,… Odrazovým můstkem pro nás byl kurz
plavání v 1. ročníku, protože jsme díky němu parádně proplavali až do 5. ročníku.
Co všechno za sebou zanecháváme? Tak např.: Otevření školní naučné stezky, organizaci
prvního školního plesu, zahájení budování školní přírodní zahrady, při oslavách stého výročí
narození jsme se stali držiteli českého rekordu ve štafetovém dřepování, hrajeme jak o život
v našem žákovském divadelním souboru, dokážeme vymyslet cviky pro každodenní pohyb
a také pravidelně cvičíme a spoustu dalších a dalších aktivit. Navíc dokážeme mluvit o svých
pocitech, vyjádřit svoje postoje a cenit si všeho, co se nám podaří. Na závěr nám dovolte
přednést, jak se vidíme v budoucnu.
Gabriela Velebová
Až budu dospělá, asi chci být účetní. Představuji si, že
pracuji v kanceláři, která je pěkně uklizená a čistá, jsou v ní
velká okna, ze kterých mám krásný výhled na město. Je plná
kytiček, obrázků, které jsem namalovala, skříně, počítač, velký
stůl a hlavně je zde ticho! Také pojedu do Egypta na pyramidy.
Budu pořád hrát házenou. A jaká chci být? Chci být chytrá,
pečlivá, hodná a pracovitá. Děkuji.
Jasmína Gajdošová
Až budu dospělá, chci být návrhářkou šperků a pak je s radostí
prodávat. Chci mít vlastní firmu s dobrovolníky, které také baví
vyrábět různé šperky podle své fantazie. Odměnou jim bude
úžasný pocit, že pracují se mnou. No jo, ale co když nebudu
mít dost velkou výplatu? Á, už vím. Pojedu Velkou pardubickou,
na které vyhraji, dostanu hodně peněz a budu slavná žokejka!!!
A možná budu mít obří farmu s koňmi. Jako člověk, chci být tvořivá,
kreativní, vynalézavá, hodná, chytrá, příjemná a kamarádská.
Děkuji.
Jakub Šibral
Až budu dospělý, tak mám v úmyslu vynalézt mobil, který
bude promítat hologram toho, s kým voláte. Bude se nabíjet
solárně i nabíječkou a bude hodně drahý – moje představa je asi
40 000,- Kč, teda pokud ještě budou koruny. Tak drahý je proto,
že bude umět přizpůsobit svoje nastavení podle IQ každého.
Takže s ním bude umět zacházet i naše paní ředitelka, která
pořád používá ten nejstarší tlačítkový mobil. Mobil by byl lehký,
úzký a hlavně dotykový. Za vydělané peníze si skočím padákem.
Povahově chci být hodný, chytrý a vynalézavý. Děkuji.
Dominik Vespalec
Chci být vývojářem her. Dokážu si představit, jak sedím
ve své kanceláři, kde krásně voní káva. Kancelář je perfektně
vybavená myší, monitorem, počítačem, klávesnicí a vším možným.
Budu spokojen za každého, kdo si od nás koupí hru. Můj sen
je být miliardář. Chci být především svůj, slavný a srandovní.
Děkuji.
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Po úvodní řeči žáků 5. ročníku nastalo jejich slavnostní pasování na absolventy ZŠ Lesonice
starostou Pavlem Hermanem. A divadelní pohádka mohla začít. Sice nejdříve nastal zmatek
hledáním ztracených herců. Měli jsme ale štěstí. Na pomoc přišli lesoničtí dobrovolní hasiči,
kteří ten den zrovna slavili 110. výročí založení.
Věříme, že přítomné diváky potěšilo sledovat zanícené, nadšené, prožívané a s radostí
hrané role všemi dětmi naší školy.

Závěrečná řeč žáků 5. ročníku po představení pohádky Zvířátka a loupežníci:
Milá paní ředitelko, Emilie Mácová, paní učitelky, Zdenko Čechovská, Ivano Kršková
a Simono Houdková. Rádi bychom vám poděkovali, že jste nás provázely prvním stupněm.
Děkujeme vám za to, že jste to s námi vydržely i v těch nejkritičtějších chvílích celých 5 let.
Na začátku každého roku jsme říkali, jak to rychle uteče a ono to vážně uteklo velmi rychle.
Také chceme poděkovat tetě Jarce Fialové za to, že nám uklízela školu, starala se o kytičky,
naučila nás mít úctu k jídlu a hlavně nám každý den pečlivě a s láskou nabírala oběd.
…a ještě něco. My všichni dobře víme, že naše paní ředitelka má velkou představivost, kterou
nás nakazila úplně všechny. Tak si nyní představte tu nejkrásnější, největší a nejbarevnější
kytici, která nikdy neuvadne. Teď vám ji dáváme a můžete se sní kdykoliv potěšit.
Milá Gábinko, Jasmínko, Jakube a Dominiku, bylo nám ctí provázet vás po celou dobu školní
docházky a přejeme vám hodně štěstí na další cestě za poznáváním a věděním. Děkujeme.
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23. červen 2015
Po dvou letech vzájemného dopisování se žáky z Vranové Lhoty došlo konečně
k radostnému, společnému setkání v Brně.

26. červen 2015
Poslední den ve škole – vysvědčení – fotoknihy – dárečky, kytičky (děkujeme)-poslední
věty, rozloučení a šup, šup na prázdniny.
(PS: sladká tečka nakonec – výtečný dort od babičky Dominika Vespalce – děkujeme).

Děkuji všem mým kolegyním, žákům a jejich
rodičům, zřizovateli v čele s Pavlem Hermanem
a starostce Petrovic Ireně Záviškové za spolupráci,
podporu a vzájemný vstřícný přístup ve školním
roce 2014/2015.
Krásné léto!
za všechny zaměstnance
ZŠ Lesonice
Emilie Mácová
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Informace z knihovny
Seznam nových knih:
Lev Nikolajevič Tolstoj 		
Vojna a mír I, II, III, IV
James Herriot			
To by se zvěrolékaři stát nemělo
Veit Heinichen			
Klid mocných
Výbor z milostné korespondence českých spisovaltelů 19. a 20. stol.
Jan Masaryk			
Volá Londýn
Antonín Šnejdárek		
Druhá světová válka
Ernest Heimingway		
Sbohem armádo!
Ernest Hemigway			
Smrt odpoledne
Vlasta Javořická			
Mezihoří 1. -4. díl		
Z jednoho hnízda
				
Cilka 			
Meze rozorané
				
Rozdrcené štěstí		
Petra
				
Na faře			
Modré z nebe
				
Na pouti			
Do posledního dechu prstýnek
				
Otcova vina		
Bílá laň
				
Nezlomená		
Skryté drahokamy
				
Májová bouře		
Matka a Dcera
				
Hřivna zakopaná 1. č.
Pro peníze
				
Splněný sen		
Mezi lesy
				
Na dně			
Zrada
							
Host do domu hra s ohněm
Miroslav Švandrlík		
Ještě máme, co jsme chtěli
Gorkij				
Matka
Jaromír John			
Rajský ostrov
Delia Fiallo			
Kasandra1. - 2. díl
Zdena Frýbová			
Hrůzy lásky a nedůvěry
Bernard Minier			
Mráz
Marie Blažková 			
Oči závoje
Felix Háj				
Řídících Marinka a véna
H. Miniskowna			
Malomocná1 - 4
Jan Cleland Fanny Hillová		
Memoáry kurtizány
Vilém Neubauer			
Píseň věčného mládí
Vlasta Pittnerová			
Paňátko
Františka Pecháčková		
Věrnost
Leni Behrendtová			
Píseň vřesoviště
Toužimský, Moravec		
S lovci lebek na Borneu
Jiří Žáček			
Pták viny
Catherine Coulterová		
Nezkrotná nevěsta
Elizabeth Lowell			
Stříbrná hladina
Nora Robertsová			
Nebe mé lásky
Jan Buchar			
Co se šustlo taky jinde
Barbara Cartlandová		
Zdrženlivý ženich
Oscar Wilde 			
The happy prince and other tales
				
(Šťastný princ a další povídky)
Ondřej Suchý			
Dobrý a ještě lepší František Nepil
Georgette Heyerová		
Silvestr
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Sigrid				
Maria Grö3igová
Michal Veiwegh			
Výchova dívek v Čechách
Rudolf Srobinger			
Mata Hari
Svědectví pamětníků druhé sv. války
Táňa Kubátková			
Počkej až za Lyon
Kelly Hart			
Osudové ženy JindřichabVIII
Co jak proč			
Klima			
Objevitelé
				
Hrady			
Měsíc
				
Starověké Řecko		
Středověk
				
Hasiči
Malá myslivost
Sera rádce - jak upravovat vodu a upravovat ji dle přírody
Sera rádce - Péče kolem akvária a filtrace vody
Akvárium - Fascinující podvodní svět
Moje akvárium
Magazín myslivosti 2015 - myslivecký kalendář
První Pomoc - Tělověda zdravověda
MUDr. Mirka Klímová		
Naše Dítě
Lucie Hašková			
Rozhovory o matkách a mateřství
Olga Šípková			
Tři týdny s Olgou
Henrik Eberle			
Dopisy Hitlerovi
Josef Slánská			
Zpráva o mém muži
V. P. Bovnička			
Atentáty, které měly změnit svět 1 - 2
Janus z Piekalkiewicz		
Námořní válka
Město jménem Praha
Jana Buřičková			
Rébusy pro rozvoj myšlení
Patricie Koubská			
Převleky a masky
Nauč se modelovat
Valerie Van arsdale Shrader
Tvoříme z obrázků našich dětí
Klára Smolíková			
Řemesla
Řemesla našich předků
Petr Kovařík			
Putování s knihou
Josef Lada			
Kronika malého života
Eva Kubáňková			
Dětem o olympijských hrách
ABC Přírody - Svět v otázkách a odpovědích
K. J  Erben 			
Slovanské Pohádky
Petr Křenek			
Lukášova naděje
Václav Říha			
Zvířátka a Petrovští
K.J Erben			
Mateřídouška vlasti milé
Věra Plívová			
Brontosaurus
Marie Kubátová			
O Nedoubkovi
Maria Štefánková			
Silák Koloman a jeho kamarádi
František Halas Ota Janeček
Před usnutím
Josef Kainar			
Zlatovláska
Ladislav Trpák			
Abedeca pro kluky a holky ze školy i školky
Flinstounovic			
Pohádky na dobrou noc
Karel  Čapek			
Dášenka
Markéta Zinnerová		
Indiáni z Větrova
F. Hrubín, J. Trnka		
Malý špalíček pohádek
Valja Stýblová			
Můj brácha
Alois Průcha			
Jako z pohádky
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Josef Václav Sládek			
Kamila Sojková				
Marianna Griznárová			
J. Karafiát, J. Trnka			
Karel Jaromír Erben			
Ondřej Sekora				
František Běhounek			
Jan Malík				
Božena Němcová				
Zajíc a želva
D. Defoe, J. V. Pleva			
Pohádky bratří Grimmů
V. Sutějev				
Václav Čtvrtek				
Josef Šmatlák				
František Kábele				
Myška Žofka
Zdeněk Miller				
Walt Disney				
					
					
Marie Majerová				
J. K. Rowlingová				
Ludmila Pelcová				
Jindřich Šimon Baar			
Arnold Lobel				
Bohumul Říha				
Adolf Branald				
Václav Čtvrtek				
Emil Posledník				
Josef Lada				
Adolf Dudek				
Marie Poledňáková			
Ota Hofman				
Mark Twain				
Ludmila Zilynská				
Antonín Zápotocký			
Bohumil Říha				
James Oliver Curwood			
Carlo Collodi				
Božena Němcová				
Jíří Kahoun				
Jules Verne				
Václav Čtvrtek				
František Hrubín				
Josef Holeček				
Povídám pohádku
Ruvim Frajerman 				
Jindřich Simon Baar			
Stanislav Rudolf				
Jules Verne				

Orel i skřivánek
Jeřabinky
Pásli ovce valaši
Broučci
Zlatovláska
Ferda Mravenec
Tajemství polárního moře
Míček Flíček
Maličkým
Robinson Crusoe
Pohádky a obrázky
Pohádková muzika
Říkanky malovánky
Brousek pro tvůj jazýček
Krtek a zajíček
Alenka v kraji divů
Autíčko modrásek
O třech prasátkách
Robinsonka
Harry Potter a tajemná komnata
Pohádky z Bílého pyžamka
Hanýžka a Martínek
Kvak a žbluňk jsou kamarádi
Vítek je zase doma
Vandrovali Vandrovníci
Cipísek; Manka; Rumcajs
Šotek z chalupy
Bubáci a Hastrmani
Skákal pes přes oves
Jak dostat tatínka do polepšovny
Chobotnice z čertovky
Dobrodružství Toma Sawyera
Zlatý střevíc
Barunka
Honzíkova cesta
Vlčák Kazan
Pinocchio
Národní pohádky
Zvířátka z malé paseky
Dva roky prázdnin
O makové panence a motýlu Emanuelovi
Pohádka o Květušce
Bartoň a František
Divoký pes Dingo aneb příběh o pravé lásce
Vo modrým ptáčku
Na semaforu zelená
Děti kapitána Granta
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Josef Hanzík				
Princ a Želva
Irina Korschunowová			
Liščí mámě
Janko Hráško a iné rozprávky
Josef Lada 				
Bubáci a Hastrmani
The Frog Princess (Žabí princezna)
Twelve Dancing Princesses (Dvanáct tančících Princezen)
Little Red Riding Hood  (Pohádka o červené Krakulce)
Michaela Morgan- Mulan
Rumpelstiltskin (rašelník)
Ezopovy bajky
Knihy do fondu zakoupila obec Petrovice, přispěli i dárci z obce a okolí.
Děkujeme za knižní dary!
Lucie Martinková Dobelice, Václav Krákora Petrovice, Iveta Jandásková Petrovice, Jitka
Břendová Moravský Krumlov, Ivana Frimelová Petrovice, Lenka Spáčilová Petrovice.

Uskutečněné akce
KLUCI PO ROCE OPRÁŠILI SVÉ HRKAČE

Před velikonočními svátky se ve dnech 3. – 4. dubna 2015 naší obcí rozezněl známý rachot
hrkačů. To dvacítka místních i přespolních chlapců obcházela celou vesnici, aby nahradili zvuk
kostelních zvonů. V Letošním roce byli pány Jiří Sobotka a Ondřej Záviška. Za obchůzky dostali
v každém domě peníze nebo vajíčka, které si pak rozdělili.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Když v říjnu 2012 proběhlo tradiční vítání občánků, nikoho ani ve snu nenapadlo, že to další
se uskuteční až o tři roky později. Koncem roku 2012 se narodil Tadeáš Klim (čp. 100) a dlouho
se čekalo na další novorozence, aby se tato malá slavnost nekonala pouze pro jediné děťátko.
Dlouhý porodní útlum skončil narozením Kristýny Záviškové (čp. 62), která spatřila světlo
světa v květnu 2014. O měsíc později přišel na svět Antonín Hájek (čp. 29) a v listopadu téhož
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roku přibyla k petrovickým občanům Emma Solařová (čp. 96). Zatím posledním občánkem je
Ivona Hladíková, která se narodila v březnu letošního roku.
Právě těchto pět dětí bylo se svými rodiči a členy rodiny pozváno na neděli 12. dubna 2015
do obřadní místnosti obecního úřadu. Za přítomnosti starostky obce Ireny Záviškové a členů
zastupitelstva byly děti slavnostně uvítány do života.
Po podpisu rodičů do pamětní knihy obdržely maminky kytici růží, dětem byla na památku
věnována pohádková kniha a pamětní list. Příjemnou atmosféru doplnily děti z místní mateřské
školy, které si pro tuto příležitost připravily se svými učitelkami pěkné vystoupení.
ZÁJEMCI VYRAZILI NA JARNÍ VÝŠLAP PO HRANICÍCH KATASTRU
V neděli 19. dubna uspořádali Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi vycházku po hranicích
katastru Petrovic. Celkem se na asi pětikilometrovou procházku vydalo 25 dospělých a 6 dětí.
Počasí přálo a trasa byla na několika místech doplněná o odborný výklad Grunových. Těší
nás, že se akce zúčastnili i občané ze sousedních Lesonic. Všichni jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí z historie naší obce.
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DEN V DOŠKOVÉ CHALUPĚ
Na nic nesahat, nechodit za pásky, nefotit, nemluvit. Přesně takové muzeum mě už
od malička odpuzovalo. Vždy jsem měla touhu si na vystavené exponáty v muzeu sáhnout,
nejlépe i vyzkoušet, jak fungují. Podobně to mají i děti. Rády si na věci sahají a poznávají
všemi smysly. Právě proto vznikají interaktivní programy, které jsou založené na aktivní účasti
návštěvníka muzea při prohlídce expozice.
Když jsem poprvé navštívila muzeum, kde probíhal interaktivní program pro děti, byla jsem
nadšená. Konečně to nebylo nudné stání za páskou a pasivní poslouchání paní průvodkyně.
Děti byly zapojené do výkladu, často byly dotazovány na nejrůznější informace, mohly si
s vystavenými věcmi hrát. A co bylo hlavní, děti to bavilo.
V Petrovicích jsme připravili něco podobného. Vytvořili jsme program, na který byly pozvány
školy i školky z nejbližšího okolí. Děti se seznámily s tím, co museli lidé před sto lety každý den
vykonávat. Vyzkoušely si řezat dřevo obloukovou pilou, cvrnkat kuličky, stloukat máslo, chystat
krmení pro dobytek, réblovat kukuřici, prát prádlo na valše v neckách. Každé dítě si na památku
odneslo zápich do květináče v podobně chaloupky se střechou ze slámy.
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Tímto programem jsme otevřeli projekt s názvem Jak se žilo v chalupě s doškovou střechou,
který bude probíhat celý rok. Od dubna do května jsme děti seznamovali s průběhem všedního
dne v chalupě. Na přelom září a října 2015 je naplánovaný program Hody a vinobraní v doškové
chalupě, kdy děti seznámíme s prožíváním a zvyky v období sklizně, hodů a vinobraní.
V průběhu prosince 2015 děti prožijí Adventní čas v chalupě. Poslední program Za dlouhých
zimních večerů bude věnován období zimy, kdy lidé nepracovali na polích, ale věnovali se
například ručním pracím.
Program byl náročný jak na materiál, organizaci, tak i čas. Podílel se na něm nemalý
počet občanů Petrovic. Velký dík patří naší paní starostce Ireně Záviškové, která celý tento
projekt podporuje od samého začátku. Dále děkuji Jaroslavě a Bohumíru Vespalcovým, Ivaně
a Michaele Frimelovým, Karlu Tréškovi st., Daně Procházkové, Janu Hynkovi ml., Martině
Kolkopové, Janě Hladíkové, Mgr. Evě Grunové, Marcele Tomečkové a všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli k realizaci prvního programu.
Je úžasné mít v naší malé vesničce tak unikátní stavbu. Důležité je, abychom o ni pečovali
a abychom pozitivní vztah k této kulturní památce předávali i mladším generacím.  
Průřez programu byl natočen a nahrávka na DVD je k prodeji v místním obchodě.
Štěpánka Janštová
TJ PETROVICE USPOŘÁDALA PRO DĚTI SLET ČARODĚJNIC
Málokterá akce má své pevně stanovené datum konání jako slet čarodějnic. I letos se
konal 30. dubna, kdy se fotbalové hřiště zaplnilo nejrůznějšími strašidly, čarodějnicemi
a černokněžníky. Děti i dospělí si společně zahráli soutěž a pak už vzplála připravená vatra.
Děti si opekly špekáčky a za hudebního doprovodu našeho kamaráda Joseho se zpívalo  
a hrálo až do noci.
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PRVNÍ MÁJ PATŘIL PETROVICKÉMU KOŠTU
Letošnímu jubilejnímu
10. ročníku ochutnávky vín
místních vinařů nepřálo
počasí, proto se letos
akce poprvé nekonala
v obecním sklepě, ale pod
pergolou u fotbalového
hřiště. Deštivé počasí
avšak nevedlo ke snížení
počtu návštěvníků, a tak
se prostor pod pergolou
brzy zaplnil. Pořadatelům
se letos podařilo zajistit
rekordní počet 73 vzorků
od 34 vinařů z Petrovic
i okolních obcí.
Z bílých vín byla nejčastěji zastoupena směs bílá (11 vzorků), dále odrůdy Veltlínské zelené
(10 vzorků), Rulandské šedé, Müller Thurgau, Rulandské šedé, Ryzlink vlašský a Veltlínské
červené rané (po 4 vzorcích), Pálava, Rulandské bílé a Ryzlink vlašský po 3 vzorcích, dále
pak Muškát moravský, Neuburské, Sauvignon a Tramín. Z červených vín bylo nejvíce vzorků
Svatovavřineckého (9), ochutnat jsme mohli rovněž směs červenou a Merlot a také 5 vzorků
růžových vín.
DRUHÁ SEZÓNA PROHLÍDEK DOŠKOVÉ CHALUPY ZAHÁJENA
V neděli 3. května 2015 se zcela netradičně otevřela došková chalupa veřejnosti.
Po nebývalém úspěchu školních pořadů s ukázkou všedního dne se zastupitelstvo rozhodlo
umožnit ukázku života obyčejných lidí také široké veřejnosti. S nápadem souhlasili i všichni
organizátoři programu a tak si zájemci od 15 do 17 hodin mohli vyzkoušet práci, která byla
v dřívějších dobách neodmyslitelnou součástí každodenního života chudých. Stloukalo se
máslo, pralo na valše, réblovala se kukuřice, řezaly se kopřivy, cvrnkaly se kuličky, řezalo
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se dříví a děti si mohly vyrobit doškovou chaloupku z papíru a slámy na památku. K tomu
všemu na kolemjdoucí vykukovala selátka z chlívku, z vedlejšího se neustále ozývalo kokrhání
kohouta, z králíkárny vše pozorovali dva králíčci a v koši se k sobě choulila žluťoučká káčátka.
Pro děti to byl neuvěřitelný zážitek.
V letošním roce se v naší kulturní památce nachází fotografická výstava, která připomíná
110 let trvání hasičského sboru v Petrovicích. Návštěvníci nešetřili slovy chvály, mnozí si v naší
chaloupce připadali jako v domácím prostředí u babičky a dědečka v dobách svého mládí.
Spousta nářadí a strojů jim připadala známá a při pohledu na vybavení domácnosti vzpomínali
na zážitky z venkovského prostředí.
V tento den navštívilo naši chalupu krytou došky na 300 návštěvníků. Těší nás, že mezi
nimi bylo i hodně dětí, které v rámci školní výuky už v Petrovicích byly. Rodiče i prarodiče nám
s úsměvem ve tváři říkali, že děti o doškové chalupě doma neustále vyprávěly a chtěly, aby to
také oni viděli na vlastní oči.
Komu během odpoledne vyhládlo, mohl si pochutnat na voňavém chlebu s máslem nebo
sádlem a pažitkou. Protože bylo docela chladno, vypilo se i pár litrů svařeného vína.
Došková chalupa je přístupná veřejnosti od 1. května do 31. října každou neděli od 15 do 17
hodin. Po telefonické domluvě kdykoliv (tel.: 724 185 508).
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ZASTUPITELÉ UCTILI PAMÁTKU PADLÝCH

V letošním roce si celý svět připomněl 70. výročí od konce války. Při této příležitosti se
místní členové zastupitelstva obce sešli u památníku padlých ve světových válkách. Po krátkém
proslovu starostky Ireny Záviškové položil k pomníku kytici květů místostarosta Ing. Roman
Hájek. Sváteční atmosféru doplnil nádherný zvuk trubky, na kterou zahrál státní hymnu pan
Petr Brezničan, člen dechové kapely Petrovanka.
Petrovičtí občané nezapomínají na své padlé spoluobčany, kteří v kruté válce položili své
životy za svobodu a mír. Čest jejich památce!
SETKÁNÍ SENIORŮ V REŽII OBCE DOBELICE
Tradiční setkání pro naše seniory letos uspořádala sousední obec Dobelice v čele se
starostou Milošem Potůčkem. Místem konání si zvolili kulturní dům v Petrovicích a dnem „D“
neděli 24. května. Setkání bylo určeno důchodcům z obcí Dobelice, Kadov, Lesonice, Petrovice,
Rybníky a Vémyslice.
V 15 hodin se sál zaplnil téměř do posledního místečka. K tanci a poslechu vyhrávala po celé
odpoledne dechová hudba Petrovanka, pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení
a voňavé buchtičky z dílny dobelických žen.
V kulturním programu vystoupila Jana Závišková z Petrovic, která přítomným zazpívala
dvě písně. Pozván byl i soubor petrovických tanečnic, které ztvárnily celkem deset písní Karla
Gotta. Jejich vystoupení sklidilo obrovský aplaus.
Jsme rádi, že se všichni skvěle bavili, zasmáli se a společně si zazpívali a zatančili. Obec
Dobelice si právem zaslouží za organizaci celé akce velké poděkování a už nyní se těšíme
na příští rok, kdy se setkání seniorů uskuteční pod taktovkou Petrovic opět v našem kulturním
domě.
Turnaj v ruských kuželkách
V neděli 30. května 2015 proběhl první ročník turnaje v ruských kuželkách. Akce se konala
na nově vybudovaném dětském hřišti, jehož součástí je i hrací plocha pro tuto aktivitu. Přesto,
že byl turnaj naplánován pro smíšené dvojice, byly pro zvýšení atraktivity zařazeny i dvojice
čistě mužské. Celkem tak bylo do turnaje zaregistrováno 13 dvojic.
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Počasí nám přálo a turnaj byl brzy po poledni zahájen za slunečného počasí, které vydrželo
až do večerních hodin. Ve dvou základních kolech se vždy oba členové týmů snažili získat
co největší počet bodů. Na základě součtu bodů z těchto dvou kol byly poté týmy ve třetím
finálovém kole nasazeny do dvojic, které se navzájem utkaly o celkové pořadí. Zejména v tomto
posledním kole byla na účastnících znát velká soutěživost a rivalita, která leckdy přerůstala
ve vzájemné „hecování“.
A jak všechno dopadlo? Z celkových výsledků je zřejmé, že ruské kuželky nejsou „sportem“
se zásadním nárokem na fyzickou zdatnost a důležitou roli nehraje ani věk účastníků. Na prvním
místě se totiž umístila dvojice se snad největším věkovým rozdílem Josef Hercík – Gabriela
Velebová, která ve strhujícím finále porazila sourozeneckou dvojici Jakuba a Nely Hrdinových,
což byli naopak jedni z nejmladších účastníků akce. Třetí pak skončila dvojice Pavel Janšta František Machara.

Celá akce byla navečer završena neplánovaným, ale o to příjemnějším společným piknikem
většiny soutěžících.
Za organizátory turnaje bych chtěl poděkovat všem soutěžícím za to, že dokázali během
celého nedělního odpoledne vytvořit velice příjemnou atmosféru a věříme, že si z tohoto
sportovně-společenského klání odnesli pozitivní zážitky. Doufáme, že se nám na základě tohoto
prvního ročníku podaří vybudovat novou tradici. Je vždy příjemné vidět, že se, i přes leckdy
rozdílné názory, dokážeme společně pobavit bez rozdílu generací.
Tomáš Vespalec
Petrovický den pro děti
Petrovický den pro děti proběhl v sobotu 6. června 2015. Tento rok byl poprvé pořádán
místní chasou, která se úkolu organizátorů zhostila velmi zodpovědně. Připravila pro děti několik
aktivit, například střelbu z luku, tvoření vlastní magnetky na ledničku či malování na obličej.
Během dne se mohly děti také zúčastnit sportovního pětiboje se zajímavými disciplínami.
Odměněny byly podle umístění medailemi, diplomy a jak jinak než sportovním náčiním, které je
povede ke sportu. Aby nebyl nikdo smutný, dostaly odměnu i všechny ostatní děti, a to včetně
těch nejmenších. Pro ně byl připraven navíc i odpočinkový koutek, kde se mohly se svými
maminkami schovat před sluncem do stínu stromů.
Během celého dne bylo zajištěno občerstvení, zajímavostí v nabídce bylo Mojito a ovocný
salát.
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Celý den byl nakonec završen fotbalovým utkáním mezi svobodnými a ženatými. Toto
utkání mělo v Petrovicích několikaletou tradici a nám se jí podařilo obnovit.
Petrovický den pro děti se velmi vyvedl, bylo krásné počasí i atmosféra. Velké díky patří
našim sponzorům, kteří na tuto akci přispěli peněžními i věcnými dary.
A jaká byla nejhezčí odměna za naši práci? Bezesporu úsměvy na dětských tvářích, které
jsme jim vykouzlily my, petrovská chasa.
za petrovickou chasu Martina Kolkopová
Děkujeme za podporu akce našim sponzorům:
Zeměvrtné práce – Jiří Slepička * Agrodružstvo Petrovice * Coloseum Reality, M. Krumlov *
Mudr. Jindra Zipfelová, kožní lékařka, Petrovice * OHLŽS, a.s. * Šedrla-Dvořáček Průmyslové zboží
s.r.o. Kovomat, Domácí potřeby, Pracovní oděvy, M. Krumlov * truhlářství D-FORTEL, spol. s r.o.,
Petrovice * Pavel Novotný-Cykloservis, M. Krumlov * BižuterieAlexandra, M. Krumlov *Teta Drogerie,
M. Krumlov * Čez, a.s. * Hotel Ryšavý, Vémyslice * Western Šiklův mlýn, s.r.o. * Pečení cukroví
Emílie Vespalcová, Petrovice  * Libor Bogner, VODA-TOPENÍ, Petrovice * Zdeněk Procházka,
Voda-topení-plyn, Petrovice * Vlastimil Souček, soukromý zemědělec, Petrovice * Josef Reiter,
truhlářství, Petrovice * Radek Kovář, autoopravna, Petrovice * Coop Jednota, SD, M. Krumlov *
Targe-dřevěné zbraně, hračky a suvenýry, Kadov * SDH Petrovice * SPK Petrovice * Květoslav
Sobol – obklady, dlažby * Lékárna Paracelsus, M. Krumlov * Obec Petrovice.

ZÁJeZD ČZS A SPK
V sobotu 13. a neděli 14. června zorganizovaly místní spolky zahrádkářů a SPK pro své
členy i zájemce z řad občanů společný zájezd. V sobotu dopoledne si účastníci akce prohlédli
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, odpoledne
navštívili zámek Ratibořice a poté si prošli Babiččino údolí. Nedělní dopoledne patřilo prohlídce
malebných Adršpašských skal a po obědě následovala návštěva areálu Hospital Kuks a jeho
prohlídka. Příznivé počasí a dobrá nálada provázely spokojené výletníky až do nedělního
večera.
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Sbor dobrovolných hasičů
110 LET Sboru dobrovolných hasičů Petrovice
1905 - Ustavující valná hromada petrovických hasičů se konala neděli 5. června 1905. Hlavním
iniciátorem založení hasičského sboru v Petrovicích byl Jan Vodák, rolník z čp. 84. Do sboru
se přihlásilo 20 mužů ve věku 19-46 let. Prvním starostou sboru byl zvolen Jan Vodák,
náčelníkem se stal Karel Šídlo, nájemce obecního hostince. 3. září 1905 byla zakoupena
ruční čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím.
1906 - postavení hasičského skladiště svépomocí uprostřed vesnice na návsi. Stavba započata
2.7.1906 byla dokončena 2.8.1906. Celá stavba skladiště stála 900 korun. Manželé Josef
a Ludmila Sobotkovi z čp.47 věnovali kamennou sochu sv. Floriána, která byla postavena
do výklenku skladiště. Nově postavené skladiště bylo záhy po dostavbě slavnostně
posvěceno a začalo sloužit svému účelu.
Náplň činnosti sboru spočívala ve výcviku a obsluze hasičské stříkačky, hašení požárů, ale
i v činnosti vzdělavatelské – členové sboru během roku nacvičovali ochotnické divadlo,
v lednu pořádali společenský ples, v letních měsících „výlet“ v prostranství „na dračkách“.
Slibně se rozvíjející činnost sboru byla přerušena odchodem značného počtu členů z Petrovic
– zejména z řad mladších členů. Odešli k vojsku nebo se přiženili a odstěhovali.  Z původní
členské základny jich mnoho nezůstalo.
1921 - činnost sboru obnovena. Na valnou hromadu 10.4.1921 bylo pozváno 46 členů – činných
i přispívajících. Starostou opět zvolen Jan Vodák, náčelníkem František Bauer.
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Z činnosti sboru ve 20. letech: Členové sboru se starali o zdroje vody pro účely hasičské
v případě požáru. O tzv. zadní rybníček a o nádržku na horním potoku. Sbor se účastnil
slavnosti svěcení pomníku padlých vojínů a každoročně průvodu o Božím Těle. Členové byli
řádně vycvičeni jak v obsluze stříkačky, tak i ve cvičeních pořadových – se sekyrkami a se štíty.
V době žní udržovali požární hlídku.
1924 - sbor se zúčastnil I. župního sjezdu ve Skalici, kde 17 členů vystoupilo se sekyrkami. Dále
se sbor zúčastnil slavnosti svěcení nového skladiště v Rakšicích a slavnosti 30letého trvání
sboru v Knínicích. K prvnímu hasičskému sjezdu v Praze vyslal sbor 2 členy: Františka
Kováře a Josefa Vespalce.
1926 - je známo, že sbor čítal 19 členů činných a 11 přispívajících. Sbor se zúčastnil oksrkového
cvičení v Jezeřanech a do samaritského kurzu byli vysláni 3 muži a 2 ženy: Bauer Antonín,
Opálka František, Šídlo Josef a Vespalcová Františka spolu se Solařovou Františkou.
K tomu byla zakoupena „výzbroj“ od Červeného kříže.
Funkcionáři: starosta Vodák Jan, náčelník Bauer Antonín a jednatel Sobotka Jan.
1927 - uspořádal sbor 2 divadelní představení, ples a okrskové cvičení za účasti Lesonic,
Jezeřan, Vedrovic a Rakšic.
1928 - čítal sbor 21 činných a 21 přispívajících členů. Sehrána 3 divadla, z toho 1 v přírodě.
Na oslavu 10. výročí osvobození představení „Pro vlajku československou“.
1929 - provedena generální oprava stříkačky nákladem 5 800 Kč. Sbor uspořádal dožínky
a mikulášskou nadílku.
1930 - oslava k 25letému výročí založení sboru měla všeobecný úspěch. Na oslavu 80.
narozenin presidenta T. G. Masaryka sehrál sbor divadlo „Zvony“. Při župním cvičení v M.
Krumlově obstál obor čestně. Bylo ujednáno pojištění páru koní s nápisem „Požární přípřež“.
Povinnost přípřeže se mění po 2 měsících, kdy majitel koní je povinen pár poskytnout v čas
požáru. Provedena volba funkcionářů – starostou potvrzen Vodák Jan – funkci zastává již
25 let, dále zvoleni Sláma Rudolf, Tauber Cyril, Jiřikovský Rudolf, náčelník Bauer František.
Za přispívajícího člena zvolen Kypr Oldřich, který pak dlouhá léta zastával funkci jednatele
a vzdělavatele sboru.
1931 - sbor mimo plesu uspořádal „výlet“, při němž bylo předvedeno cvičení 12 mužů a 13 žen
s prapory. Toto nacvičil bratr vzdělavatel Kypr. Za to dostal sbor veřejnou pochvalu z vedení
župy a vyšel o cvičení i článek v časopise „Hasičská ochrana“. Zásah u požáru v Dobelicích,
samaritská služba poskytla první pomoc v 17 případech. Noví přispívající členové Vespalec
Matěj a Hercík Josef, který předal sboru dar od místní chasy ve výši 50 Kč.
1932 - sbor obdržel od zemského výboru 900 Kč. V místní záložně byla založena nová knížka,
jelikož původní se ztratila. Bylo sehráno divadlo a při dožínkách tančena česká beseda
za účasti 12 párů. Pro nepřízeň počasí malá návštěva a tak každý člen doplatil 5 Kč.
1933 - sbor má 22 členů a 1 členku – činných, 20 přispívajících a 3 členy čestné. Nově se
přihlásilo 16 členů, celkem má tedy sbor 62 členů. Sbor souhlasil s přístavbou Reiffeisenky
k hasičskému skladišti. Doručeno rekomando z Rybníků, v němž byli obviněni 3 bratři
našeho sboru, kteří celou záležitost osobně vyřídili. Zdůrazněno, aby se podobné záležitosti
kvůli pověsti sboru neopakovaly. Reiffeisenka dovolila bezplatné užívání nové kanceláře
pro hasiče a obecní zastupitelstvo. Dožínková slavnost na „Dračkách“, průvod od hostince.
Náčelníkem sboru Bauer František, náčelníkem samaritské služby Bauer Antonín. Členy
Procházka Josef a Blažková Marie.
1934 - ples vynesl 245 Kč 30 hal. Dne 2. dubna župní sjezd v Mor. Krumlově, účast náč. Bauera
Františka a starosty Vodáka Jana s denní dietou 10 Kč. Na Bílou sobotu vytrouben trubači
2 min. před 12. hodinou signál na památku padlých v I. světové válce. Děti se shromáždily
u vyzdobeného pomníku.
1935 – dne 13. února divadlo „Ideály manželství“ poté taneční zábava s místními hudebníky.
Zapůjčeno jeviště hasičů spolku katolických žen za 50 Kč pro divadelní představení.
Na chmelinkách oslavná hranice k 85. narozeninám TGM. Občané darují otýpku suchého
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dříví. Zapálení hranice v 7 hod. s proslovem. Vzdělavatel Kypr doporučil očkování dětí
od 1,5 roku do 10 roků. Dne 17. března zemřel dlouholetý starosta Vodák Jan. Nově zvolen
Janda Jan.
Dne 23. června slavnost k 30letému trvání sboru. Skvělé počasí i finanční výsledek – 977 Kč
55 hal. Dar od kmotry Sobotkové Ludmily – 100 Kč a Daňhelové Anny z Polánky – 50 Kč.
Požádán archeologický ústav v Brně o prozkoumání chodeb v okolí obce.
1936 - informace z archeologického ústavu v Brně. Chodby v obci pocházejí ze 16. a 17. století,
kdy je zřídili „Habáni“ – novokřtěnci. Na valné hromadě 9. února referát o odstoupivším
presidentovi TGM a zemřelém dlouholetém starostovi sboru Vodákovi Janovi (Kypr).
Dne 7. března vatra u Dobelic na počest TGM. Hasiči ve slavnostních uniformách, sbírka
na čsl. pohraničí vynesla 147 Kč – zasláno útvaru zahraničnímu v Praze. Statistika vojáků
a nevojáků činných v našem sboru. Dne 4. září v 10 hodin večer velká bouře. Uhodilo
do topolu u mlýna a hromosvodu kostela. Požár stodoly v Rybníkách, zásah sboru se
stříkačkou v počtu 10 lidí. Do kurzů ke cvičení divadelních ochotníků vysláni do Mor.
Krumlova za 15 Kč Jiřikovský Rudolf st., Šídlo Jan a Kypr Oldřich.
1937 - zakoupeny 3 hadice a nařízeno zakoupení 1 masky za 160 Kč. Ze zemského úřadu
příspěvek 1.300 Kč. Divadlo „Lucifer“ vyneslo 432 Kč a ples hasičů 923 Kč. Sbor má celkem
66 členů. Na výroční valné schůzi vyzval jednatel liknavé členy, aby se zúčastňovali schůzí
a uplatňovali své návrhy na zvelebení sboru. Funkcionář vyzval, aby ti, kteří nechtějí,
nemohou nebo na své funkce nestačí, by je přenechali ostatním. Samaritská služba
ošetřila 27 případů. Zbrojíř Solař František má těžkosti s tím, že členové vypůjčené věci
(lana, plachty aj.) nedávají na svá místa. Ficová Anežka pověřena založením ženského
odboru – teoreticky i prakticky předvedeno užití plynových masek. Dne 20. září smuteční
vatra západně od obce za zesnulého presidenta TGM. Při jejím dohořívání zazpívalo 50
přítomných státní hymnu.   Dne 5. prosince v občanské záložně v M. Krumlově konaná
hasičská škola za účasti 9 petrovických hasičů.
1938 - na valné hromadě odstupuje zbrojíř Solař František, na jeho místo se dobrovolně hlásí
mlynář Fukal Raimund. Sehráno divadlo „Chytrá holka“. Dne 10. dubna na schůzi jednatel
Kypr promluvil o politické situaci. Je nutný klid a odvaha. Zbabělý národ, který se bojí smrti,
čeká osud otroků.
1940 - za celý rok konány srazy hasičů na svolání trubkou. Dne 8. září dostali hasiči nové odznaky.
1941 - dne 9. února ples, rozhodnuto o pořízení motorové stříkačky.
1942 - na motorovou stříkačku bezúročnou půjčku a požádat o dary hasičskou i jiné pojišťovny,
dále Reiffeisenku a obec. Rozhodnuto zakoupit motorovou stříkačku od firmy Chotěbor
v ceně 36 500 Kč + 160 m hadic. Svěcení dne 29. června. Nácvik a nové informace a pokyny
při cvičení s motorovou stříkačkou. Dne 5. září předán majetek sboru hasičů obci.
1945 - valná hromada se konala 22. července. Vzpomínka na válečná utrpení a na osvoboditele
Beneše, Stalina a ostatní spojence. Pozůstalí mají přijmout odkaz padlých a prapor svobody
i odplaty vyzvednout k lepším zítřkům. Volby – starosta Janda Jan, velitel a náčelník Blažek
Bedřich, jednatel Kypr Oldřich, pokladník Sláma Rudolf, samaritán Procházka Josef.
Přítomno 20 činných a 10 přispívajících členů. Dne 26. prosince schůze – do pohraničí
osidlovat (hlavně do Kadova) odešli členové sboru Opálka František, Grasgruber Josef,
Buchta Ondřej, Vespalec Vladimír a Vodák Rudolf, přijímáni noví členové Záviška Jan čp.
51, Sobol Jan, Hodeček Jan a další.
1946 - dne 13. ledna ples – výtěžek ze vstupného a bufetu 8 925 Kč. Valná hromada 2. února
na ní informace z časopisu „Hasičská ochrana“. Vzdělavatelská činnost se soustředila
do svazu české mládeže.
1947 - uspořádán ples i divadlo. Valná hromada dne 26. ledna zástupce okresní hasičské
jednotky Vaníček sdělil zprávy odhláškách, přihláškách a kárání opilého člena a funkcionáře
našeho sboru. K 1. červenci zapsáno 31 členů, z toho 3 ženy + přispívající členové. Skončilo
10 členů.
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1948 - valná hromada 25. ledna schválila plán na pět let pro pořízení nové výzbroje resp.
stavby sušáku na hadice a opravu zbrojnice. Hasiči aktivně zasahovali při požáru v domě
čp. 130 v Petrovicích, dále v Kadově a na Leskouně, kde hořel les. Též pomoc při
povodni v Rybníkách. Dohodnutý pravidelný výcvik se stříkačkou a vyčištění horní a dolní
nádržky. Dne 17. října u příležitosti státního svátku byl vykonán všemi členy hasičský slib
ve vyzdobené kanceláři. Protokol s podpisy členů byl zapsán údajně v nové knize zápisů
o schůzích.
1952 - sestavena kandidátka na členy nového vedení sboru hasičů, která byla schválena všemi
členy a také M.A.F.N.F. (asi místní akční výbor národní fronty). Zápis provedl poprvé nový
jednatel Bogner Josef.
1954 - poprvé se objevuje název ČSPO (Český svaz požární ochrany). Na valné hromadě
3. ledna za přítomnosti 20 činných členů a zástupců MNV, KSČ a NF zvolen nový předseda
Šidlo Jan. Dohodnuto opravení zbrojnice a pořízení nových vycházkových uniforem.
1955 - ples a divadlo „Císař pán o ničem neví“. Přijati noví členové a velitelem zvolen jeden z nich
Sedláček Josef. Slavnostní schůze k 50. výročí založení sboru v Petrovicích. Vzpomenuty
milníky historie: r. 1905 založení, k němuž ale nebylo nakloněno obecní zastupitelstvo. Až
na zákrok C. K. místodržitelství v M. Krumlově dala obec pozemek na postavení zbrojnice.
Těžko se dávaly dohromady peníze na zakoupení stříkačky. Potom nebylo, kdo by ji z rakšického
nádraží přivezl. Nakonec ji přivezl člen sboru Hrabec s kravským potahem. Po I. sv. válce
sbor v úpadku. Mladí hasiči založili ochotnický kroužek, pořídili jeviště a z výtěžků divadel
a plesů doplňovali hasičskou výzbroj a výstroj. Jeviště půjčovali za úplatu pro představení
také Sdružení katolických žen a dívek. V roce 1939 – 1945 omezena činnost pouze
na divadelní představení. V roce 1940 s přispěním občanů pořízena motorová stříkačka.
1956 - z plesu zůstalo pouze 20 Kč, neboť místo 7 muzikantů hrálo 11. Každý člen odpracoval
50 brigádnických hodin. Nepodařilo se založit družstvo mladých hasičů. Zvoleno nové
vedení hasičů – předseda (dříve starosta) Bašta Jan, velitel Vespalec Jaroslav čp. 81,
jednatel Blažek Jan, pokladník Fassl Bohuslav.
1957 - ples 5. ledna, příjem 617 Kč. Soutěží se hasiči nezúčastňovali. Mladších nebyla celá
devítka, starší odmítli účast. Od 12. července stanoveny žňové hlídky.
1958 - úkoly nebyly vůbec plněny. Chyby také v okres. výboře ČSPO, který s hasiči
nekomunikoval. Zvolen nový výbor: předseda Procházka Josef, velitel Fassl Bohuslav,
jednatel Blažek Jan, pokladník Pelikán Jan. Na této výroční schůzi 27. prosince hrozil
rozpad sboru, poněvadž nechtěl nikdo do výboru. O udržení se zasloužili bratři Procházka
Josef – převzal funkci předsedy a Fassl Bohuslav – převzal funkci velitele. Tímto zápisem
končí kniha zápisů ze schůzí, která zahrnuje období od r. 1926 do r. 1958.
1959 - v obecní kronice je zmínka, že ČSPO pořádal 11. ledna ples, který byl dosti navštíven.
1964 - okresní inspekce požární ochrany přidělila místní jednotě ČSPO motorovou stříkačku
PS 8 s příslušenstvím v hodnotě 12 378 Kč.
1965 - vybagrování vodní nádrže v akci „Z“ za 16 343 Kč.
1966 - hodnota díla vodní nádrže doposud 48 158 Kč, odpracováno 1 597 brigádnických hodin.
1968 - zhruba dokončena vodní nádrž. Částečně naplněna vodou, avšak ta mizela průsaky
ve zdivu.
1970 – dne 25. ledna a 8. prosince požár dřevěného vepřína z důvodu vadné elektrické
instalace. Dne 13. října požár samovznícením uhelného prachu v kolně ve škole, škoda
6 000 Kč.
V tomto období po smrti ředitele a kronikáře Kyliána Josefa nebyla obecní kronika vedena
(údajně byla dopisována zpětně).
1977 - ples ČSPO byl v lednu.
1980 - velitelem ČSPO je Sedláček Zdeněk.
1981- v lednu ples požárníků, členové sboru udržují techniku a provedli 2x prohlídku komínů,
účast při všech cvičných akcí v okrsku.
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1983 - sbor čítá 22 členů. Provedena výměna vrat u zbrojnice a budova opatřena novou
fasádou. Koncem ledna ples a v únoru maškarní karneval pro děti.
1986 - starosta Komárek Milan st. a velitel Sedláček Zdeněk, aktivizace družstva mladých
požárníků (mladší i starší žáci a jejich účast na soutěžích v Oblekovicích a Mor. Krumlově.
Na této činnosti se významně podílel Sedláček Zdeněk a Hladík Dalibor st. Požár domu
čp. 115 – Prokopovi – od úderu blesku. Aktivní pomoc našich požárníků sborům z Mor.
Krumlova a sboru JZD Mor. Krumlov. Požárníci pomáhali při budování autobusové zastávky.
1987 - účast mladých požárníků na okresní soutěži „Plamen“. Družstvo starších žáků se
umístilo na 8. místě, mladší žáci na místě 2. Zájezd požárníků do Přibyslavi na stálou
výstavu požární techniky. Na podzim účast v soutěži „Plamen“ ve Vedrovicích. Sbor má 28
členů, z toho 2 ženy. ČSPO uspořádal ples a silvestrovskou zábavu. Jedno z nejaktivnějších
období petrovického sboru.
1988 - pokračovala velmi dobrá činnost s mladými požárníky, na čemž měl hlavní podíl
velitel Sedláček Zdeněk. Muži se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu. Pomoc
požárníků při brigádách – přípojka vodovodu do MŠ, rekonstrukce budovy MNV, betonování
základů pro hřbitovní zeď, rekonstrukce veřejného osvětlení. ČSPO zorganizoval na našem
hřišti soutěž „Plamen“. Mladí hasiči byli týden na táboře v Rouchovanech. Šest mladých
požárníků se zúčastnilo dvoutýdenního tábora v Janských koupelích.
1989 - požárníci pokračovali v aktivní činnosti. Jak v oblasti brigádnické, tak v oblasti odborné.
Velitel Sedláček Zdeněk pokračoval v záslužné činnosti s mladými požárníky, za kterou je
vysoce hodnocen. Na táboře v Rouchovanech mu pomáhala starší děvčata – instruktorky
Veselská, Nováková, Zahradníčková.
1990 - útlum činnosti. Z 25 členů sboru se výroční valné hromady zúčastnilo pouze 9. Stárnutí
členstva, pokles zájmu i u dětí. Mnozí odešli do učení a středních škol, nových mladých
zájemců je málo. Ani rodiče je v této činnosti nepodporují.
1991 - rozpadl se kroužek mladých požárníků. Útlum činnosti všech společenských organizací.
V následujících letech se činnost sboru odvíjela setrvačností s náplní občasných brigád,
účastí na okrskových soutěžích. Důvodem slabých výsledků v oblasti požárního sportu byla
vždy uváděna zastaralá stříkačka PS 8. Za přispění obce byla pořízena opravená stříkačka PS
12. Ani to nevedlo k výraznému zlepšení v soutěžích. Důvodem bylo také stárnutí členů a častá
výměna mladých členů.
S blížícím se 100. výročím založení sboru se aktivita trochu zlepšila. Byla opravena
zbrojnice, z bývalé pošty resp. knihovny byla zbudována klubovna. Znovu se začal organizovat
hasičský ples. Naši chlapci se od roku 2003 téměř pravidelně zúčastňují setkání hasičů obcí
s názvem Petrovice.
2005 - u příležitosti 100. výročí založení sboru a výročí obce byla zorganizována dvoudenní
oslava. Při této příležitosti byl v místním kostele svěcen obecní prapor a krásný vyšívaný
prapor SDH Petrovice.
2007 - bylo zorganizováno dvoudenní setkání hasičů z obcí Petrovice. Tohoto setkání se
zúčastnili zástupci sedmi hasičských sborů z Petrovic od Sušice, Rakovníka, Humpolce,
Blanska, Příbrami, Okříšek a naši zástupci. Hostitelskou roli náš sbor zvládl v rámci
možností uspokojivě.
V následujících letech byla mimo pravidelnou brigádnickou činnost (sečení příkopu
u trafostanice, čištění okapových žlabů na obecních budovách) také v roce 2009 opravena
zborcená požární nádrž u zastávky osazením dvoumetrových betonových skruží s víkem.
2011 - bylo v areálu AGRO družstva Petrovice provedeno taktické cvičení s námětem „Únik
chemických látek“. Zúčastnili se profesionální jednotky z Mor. Krumlova, chemická mobilní
jednotka ze Znojma, jednotka z Ivančic, dále dobrovolní hasiči z Rakšic a náš sbor. Obec
zakoupila pro potřeby hasičů za přispění dotace z krajského úřadu Brno automobil Ford
Transit za celkovou částku 320 000 Kč. Toto vozidlo bude využíváno pro potřeby zásahové
jednotky. Auto může přepravit celkem 9 osob včetně nejnutnější hasičské výzbroje.
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2012 - byla opravena podlaha a elektroinstalace v klubovně. Na výroční schůzi dne 15. prosince
došlo k hlasité výměně názorů mezi vedoucími funkcionáři sboru. Na základě netaktní
a neoprávněné kritiky velitele Sedláčka Zdeňka tento dlouhodobý velitel sboru ukončil
po 32 letech svoji činnost v SDH Petrovice. Toto se ukázalo jako velká škoda pro petrovické
hasiče, nicméně je třeba upřímně říci „Zdenku, díky!“.
2013 - nově byl na výroční valné hromadě 5. ledna zvolen velitelem SDH Petrovice Solař
Vlastislav.
2014 - zorganizování okrskové soutěže v požárním sportu na místním hřišti. Náš sbor za toto
vedením okrsku hodnocen dobře.
V současné době čítá SDH Petrovice 15 členů. Velitelem je Solař Vlastislav a starostou Bogner
Libor st. Věřme, že hasiči zkonsolidují svoji členskou základnu a zlepší svoji činnost.
Zvláště mladí členové sboru by měli vzorně vystupovat na veřejnosti a pomáhat celé obci
s vědomím, že jsou členy nejstarší činné organizace v obci, která v letošním roce 2015 slaví
významné jubileum 110 let od svého založení.
Průřez činnosti petrovických hasičů od r. 1926 až po r. 1958 vypsal z dochované knihy
zápisů ze schůzí a valných hromad Bohumír Vespalec, přepsala Irena Závišková, doplnila Eva
Grunová.

Ze sportu
Zhodnocení druhé sezóny ve III. třÍDĚ
V krátkosti bych chtěl zhodnotit druhou fotbalovou sezónu 2014/2015 ve III. tř. OFS Znojmo.
Pro nový ročník ve vyšší soutěži jsme doplnili kádr. Na hostování z Bohutic se nám podařilo
získat Martina Věcheta, ze kterého se  postupně  stala opora zadních řad a z Rakšic Tomáše
Čiháčka, který nastupoval, jakmile mu to pracovní vytížení dovolilo. Na přestup z MK se nám
pak pro jaro podařilo získat Jakuba Holého, ale ten nám pomohl jen ve dvou utkáních.  
První zápas a dokonce derby v Polánce se nám docela vydařil a po dobrém výkonu jsme
remízovali 2:2 (i když už jsme prohrávali 2:0 a navíc nedali penaltu). Po tomto povedeném
zápase by nikdo z nás ani nepomyslel, že to bude náš dlouho jediný bod celého podzimu.
Další se nám podařil získat až ke konci podzimní sezóny, a to za výhru doma nad mužstvem
Horních Kounic „B“. Se ziskem 4 bodů za celý podzim jsme skončili na posledním místě a před
jarem nás čekal velký úkol. Především získat nějaké hráče, kteří by nám na jaře pomohli začít
bodovat, abychom se zvedli herně a taky si polepšili v tabulce.   Musím hlavně poděkovat
většině hráčů, že je nepříznivé výsledky po celou sezónu neodradily a měli stále zájem to
zlomit, což bylo v kabině před každým utkáním cítit. Přes zimní přestávku jsme tradičně všichni
na sobě trochu pracovali, i když bych si dovedl představit větší účast hlavně mladších fotbalistů
a tradiční  příprava (pátek hala v MK a v neděli dopoledne na hřišti) se opět jevila jako dobrá.
Do jarních odvet jsme nastoupili s odhodláním lepších výsledků než tomu bylo na podzim
a podle prvních výsledků – prohra 5:2 v Olbramovicích a 0:8 doma s Božicemi (letošní vítěz
III.B) to nevypadalo moc dobře. Další dva zápasy můžeme nazvat rozhodující pro psychickou
podporu mužstva. Byly hodně smolné a prohra v Jamolicích po zbytečné penaltě a naší velké
převaze bez úspěšného zakončení 1:0 a následmé remíze v domácím vyhraném zápase
2:2 s Jiřicemi, to s mužstvem vypadalo hodně zle. Následovaly 3 prohrané zápasy a domácí
remíza s mužstvem Višňové 1:1. Vítězné utkání 2:1 nás potkalo až v předposledním kole doma
s mužstvem Vedrovic a se soutěží ve III tř. jsme se rozloučili v Břežanech porážkou 3:1. Zbožné
přání nás všech a udržení se ve III.tř se nám nakonec nepodařilo a po dvou ročnících ve vyšší
soutěži se vracíme do IV.tř OFS.  
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Jen bych chtěl závěrem konstatovat, že se i uvažovalo do nové sezóny vůbec náš tým
nepřihlásit, protože v takovém složení a s takovým přístupem některých jedinců k posledním
třem zápasům to opravdu nemá smysl jezdit a dál fotbal vůbec dělat. Na poslední zápasy přišlo
místo jedenácti max. 9 hráčů, kteří mohli opravdu hrát a jsou registrovaní.  No, čas vše ukáže,
ale fotbalisti stárnou a mladí nejsou. Mají plno jiných zájmů, než potrápit své tělo. Běhat po hřišti
za každého počasí už vůbec nepřipadá v úvahu, což je pro budoucnost našeho fotbalu špatné.
Sezóna 2014/2015 v kostce: z 26 odehraných zápasů jsme 2 zápasy vyhráli, 3 zápasy
jsme remízovali a 21 zápasů jsme prohráli.   Celkem jsme získali 9 bodů při skóre 28:99.  
Když se podívám na celkové výsledky a zpětně si promítnu fotbal, tak musím konstatovat,
že nás trápila koncovka hráčů a hlavně útočníků, nevyhnula se nám zase zranění a taky již
zmíněný přístup některých hráčů k zápasům.  Největší citelná ztráta byla na postu brankáře,
kde po loňské soutěži ukončil ze zdravotních důvodů fotbalovou kariéru náš gólman Tomáš
Bauer. Post brankáře zastal Dalibor Hladík, kterému ve 3. podzimním kole zlomili ve Višňové
ruku a celý podzim už nechytal (začal opět až na jaře) a v brance se nám střídali hráči z pole.
Naším nejlepším střelcem se stal nejzkušenější hráč a svým přístupem k tréninku a zápasům
také vzor pro mladé Kuba Stejskal s 10 brankami. Za ním byl Zdenek Fiala s 8 brankami, dále
ho následovali Luděk Krejčí a Ondra Šabaka se 2 a po 1 brance vstřelili Luboš Bogner, Lumír
Bartoník, Zdeněk Štolpa,  Honza Martínek, Martin Věchet, Jirka Vespalec.
Protože náš zpravodaj vyšel v období prázdnin a dovolených, tak bych chtěl všem našim
hráčům, samozřejmě i funkcionářům našeho oddílu a taky divákům poděkovat a popřát, aby
si od fotbalu odpočali a načerpali sílu, pohodu a hlavně ještě našli i chuť do další nové sezóny
2015/2016, kde nás čeká taky tzv. Fotbalová revoluce. Malé vysvětlení - veškerá agentura
včetně psaní zápisů k utkání, přestupů, přihlášek do FAČRU apod. se bude dělat elektronicky
přes internet. Nesmím zapomenout poděkovat našim sponzorům, kteří nás tradičně podporují
(ať už finančně nebo materiálně).   Patří mezi ně tradičně Obec Petrovice, AGRO družstvo
Petrovice, OHL ŽS, a.s., pokrývačství Daňhel Pavel, Petrovice.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Olda Sobol
Rk.

Tým

1.

VÝSLEDNÁ TABULKA
Záp

+

0

- Skóre

Body

PK

(Prav)

Božice

26

20

5

1

79: 20

65

( 26)

2.

Olbramovice A

26

20

2

4

100: 40

62

( 23)

3.

Vlasatice

26

17

3

6

74: 43

54

( 15)

4.

Suchohrdly u Mir.

26

15

6

5

71: 38

51

( 12)

5.

Jamolice

26

11

7

8

49: 43

40

( 1)

6.

Višňové

26

9

8

9

51: 37

35

( -4)

7.

Břežany A

26

10

5 11

49: 45

35

( -4)

8.

Litobratřice

26

9

6 11

54: 75

33

( -6)

9.

Jiřice

26

8

4 14

64: 75

28

(-11)

10.

Horní Kounice B

26

8

3 15

49: 76

27

(-12)

11.

Oleksovice

26

8

3 15

38: 69

27

(-12)

12.

Vedrovice

26

8

2 16

47: 72

26

(-13)

13.

Polánka

26

7

3 16

35: 56

24

(-15)

14.

Petrovice

26

2

3 21

28: 99

9

(-30)
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ROZPIS ZÁPASŮ - PODZIM 2015
IV. třída skupina B (ročník 2015)
3. kolo (1.) neděle 23.8.2015
Loděnice - Petrovice  v 16:30 hodin
4. kolo (2.) neděle 30.8.2015
Petrovice - Trstěnice  v 10:15 hodin
5. kolo (3.) neděle 6.9.2015
Troskotovice - Petrovice  v16:30 hodin
6. kolo (4.) neděle 13.9.2015
Petrovice - Skalice  v 10:15 hodin
7. kolo (5.) neděle 20.9.2015
Rybníky - Petrovice  v 16:00 hodin
8. kolo (6.) neděle 27.9.2015
Petrovice - Branišovice  v 10:15 hodin
9. kolo (7.) neděle 4.10.2015
Moravský Krumlov C - Petrovice  v 15:30 hodin
10. kolo (8.) neděle 11.10.2015
Petrovice - Dobřínsko  v 10:15 hodin
11. kolo (9.) neděle 18.10.2015
Jezeřany B - Petrovice  v 15:00 hodin
1. kolo (10.) neděle 25.10.2015
Petrovice - Olbramovice B  v 10:15 hodin
2. kolo (11.) neděle 1.11.2015
Petrovice - Tavíkovice  v 10:15 hodin

Zveme vás...
•
sobota 1. srpna 2015
20. MUCHA CUP – turnaj v malé kopané
3. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH – turnaj v nohejbalu
PAROHÁČI – taneční zábava
sportovní utkání na fotbalovém hřišti, začátek v 9 hodin
občerstvení po celý den zajištěno
přihlášky fotbalových týmů do 31. 7. 2015 na tel.: 603 888 474
přihlášky nohejbalových týmů do 31. 7. 2015 na tel.: 774 343 202
ve večerní zábavě od 20.00 hod. hrají Paroháči, vstupné 80 Kč
pořádá SPK Petrovice a Raptoři
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•
sobota 22. srpna 2015
7. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích
v doprovodném programu možnost prohlídky policejního autobusu MOBIDIK
sraz u kulturního domu v Petrovicích
pořádá SPK Petrovice
•
pátek 28. srpna 2015
MALÝ FESTIVAL LOUTKY
loutkové představení „O kouzelném zvonu“
účinkuje Dřevěné divadlo
sál kulturního domu Petrovice, začátek v 18 hodin
vstup zdarma
pořádá obec Petrovice ve spolupráci s MěKS Moravský Krumlov a Skupinou ČEZ

•
sobota 12. září, neděle 13. září 2015
TRADIČNÍ HODY
hraje dechová hudba Petrovanka a skupina Dreams
pořádá petrovická chasa
loutky152x2m

26. června 2015 10:18:24

•
sobota 17. října 2015
VINOBRANÍ
taneční zábava se spoustou lahodného burčáku
hraje skupina Fantazie
kulturní dům Petrovice
pořádá ČZS Petrovice
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Příspěvky čtenářů
NA KAŽDÉM LOCHU PRAVDY TROCHU
Ve čtvrtek 21. května 2015 v průběhu výstavby splaškové kanalizace došlo k narušení
a částečnému prozkoumání středověkých podzemních prostor. Náš článek přináší
krátkou zprávu o tomto objevu. Více informací a zejména více obrázků najdete na webu
naší obce.
O existenci podzemí v Petrovicích existuje několik zpráv zapsaných v obecní kronice nebo
předávaných ústní tradicí. Obvykle se jedná o pozorování nahodilých propadů půdy. Tajemné
podzemí jitří fantazii, takže na pravdivý základ se nejednou nabalily košaté mýty o chodbách
vedoucích až do Lesonického lesa nebo rovnou na hrad Templštýn. Díky šťastné náhodě
jsme měli možnost nahlédnout do petrovického podzemí. Můžeme tak částečně odpovědět
na otázku, jak vypadají a k čemu sloužily tyto podzemní prostory.
Námi prozkoumaná část podzemí se nachází před domem č.p. 49 (Bognerovi).  
Pravděpodobně je součástí rozsáhlejšího labyrintu, který pokračuje pod dům Bognerových
a téměř jistě i pod sousední dům Bauerových (č.p. 67).
Podle charakteru podzemního systému chodeb a komor můžeme naše podzemí s jistotou
určit jako tzv. loch. Jedná se o zařízení stejného typu, jako je zpřístupněné podzemí v Přeskačích.
Lochy byly hloubeny ve středověku a ranném novověku jako skrýše. Jejich hlavním účelem
byla ochrana obyvatel a cenného majetku během válečných pohrom. Na rozdíl od běžných
sklepů mají lochy záměrně členitý půdorys. Bývají vybaveny větráním pro dlouhodobý pobyt
a řadou překážek, které znesnadňují průnik dobyvatele.
Ke vstupu do podzemí jsme využili propad na dně výkopu kanalizační přípojky k domu č.p.
49 (bod 1 na mapce). Strop podzemní chodby v tomto místě byl v hloubce 150 cm. V chodbě
v místě propadu směrem pod dům Bognerů byl vidět sloup elektrického vedení volně visící ze
stropu chodby. Dále za sloupem ve směru pod dům Bognerových nebo Bauerových je chodba
zavalena.
Přístupná část chodby vedla pod silnici, pomalu se stáčela vlevo a zřetelně klesala. Zhruba
po 4 metrech se chodba otevírá do oblé komory I. Zde se podzemí stáčí v pravém úhlu doleva
a pokračuje úzkou spojovací chodbou o rozměrech 60 x 50 cm (šířka x výška). Tento průlez
dlouhý 180 cm bylo nutné překonat plazením po břiše v jemném bahýnku. Úzká chodba ústila
do poměrně rozlehlých komor II. a III. Jedná se o okrouhlé prostory o průměru 2 a 1,3 m a výšce
asi 180 cm. Obě komory byly zatopeny vodou o hloubce asi 30 cm. Uprostřed jezírka v komoře
II. byla zachovalá středověká nádoba. Ve středu obou komor byly ve stropě vyvrtány otvory
pro větrání (tzv. vzdušníky) o průměru asi 15 cm, které dříve vedly až na povrch. V jezírku
pod oběma vzdušníky jsou kužele napadané sutě. Mnozí pamětníci z Petrovic vzpomínají, jak
se tudy ztrácel stavební materiál při hloubení základů domu Bognerových. To nám umožňuje
upřesnit polohu středů komor do osy uliční čáry. Třeba poznamenat, že ústí vzdušníků do vnější
fasády domu bývalo u lochů časté.
Z komory II pokračuje podzemí dále do neznámých prostor podobně úzkou spojovací
chodbou. Tato „plazivka“ byla již částečně zaplavená a její průzkum by již byl náročný a příliš
rizikový. Podzemí tedy pokračuje pod dům Bognerů a pravděpodobně navazuje na podzemní
prostory pod domem č.p. 67, o kterém nás informoval pan Bauer. Třeba vzít v úvahu, že oba
tyto sousední domy ve středověku tvořily jednu usedlost.
Jaké je stáří tohoto lochu? Již jsme naznačili, že dobou budování lochů byl středověk.
K časovému zařazení využití našeho lochu nám pomohl nález zlomků keramiky v komoře I.
a téměř celé nádoby v komoře II. Keramiku datujeme do 15. století. Nalezený loch naznačuje,
že závěr středověku byl pro obyvatele Petrovic nelehkým obdobím.
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Možná vás napadne, jak se mohlo dochovat podzemí, když Petrovice stojí na písku a jílu.
Hloubení lochů umožnila přítomnost horniny zvané tufit (zpevněný sopečný popel), o které
jsme se zmínili v minulém zpravodaji. Tufit sice vypadá jako jíl, je ale pevný a láme se jako
břidlice. Petrovický loch sleduje mocnou polohu tufitu.
Část podzemní chodby zasahuje pod silnici a je reálným rizikem pro dopravu na povrchu.
Tufit ze stropu chodby pod silnicí se drolí a je jen otázkou, kdy se silnice propadne. Problém
umocňuje kamionová doprava, svedená   do naší obce z důvodu malé nosnosti mostu
v Rybníkách. Majitel silnice byl o problému informován a pracuje na nápravě.
Průzkumu petrovického podzemí se chceme věnovat i v budoucnu. Na zimu chystáme
besedu, kde chceme za pomoci pamětníků upřesnit polohu dalších možných chodeb.
Můžeme doufat, že při opravě silnice bude petrovické podzemí znovu otevřeno a podrobněji
prozkoumáno.
Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi
Popisky k obrázkům:

Obrázek 1: Strop chodby pod silnicí se drolí koly těžkých aut.
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Obrázek 2: Pohled do zatopené komory III.

Obrázek 3: Kruhový vzdušník vyvrtaný do stropu komory.
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Obrázek 4: Nálezy středověké keramiky z lochu.

Popisky k mapce:
1 – místo našeho vstupu do podzemí
2 – sloup elektrického vedení
3 – komora I.
4 – úzká spojovací chodba
5 – komora II.
6 – komora III.
7 – pokračování neprozkoumané části
podzemí
8 – povrchová šachta vodovodní přípojky
Mapka jen přibližná. Podzemní prostory
nebylo možné přesně zaměřit.
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Co je psáno v kronikách
Rok 1935
Teprve 4. ledna začal v letošní zimě padati sníh a zůstal ležet až do 24./1. Bylo též až -18 °C.
Výborná sanice, bohužel krátká.
Dne 27. ledna sehrál zdejší spolek katol. žen a dívek divadelní hru „Pasačka z Lurd“
od neznámého spisovatele a to odpoled. i večer.
Dne 17. února sehrál sbor dobr. hasičů veselohru o 4 jednáních „Ideály manželské“ od (údaj
chybí, pozn. red.).
Dne 6. března o 7 hodině večer zapálena byla sborem dobr. hasičů a za účasti všech dětí
školních a skoro všech občanů oslavná vatra na „Chmelinkách“. V záři ohně přednesl říd.
uč. o významu zítřejších 85. narozenin presidenta Masaryka. Ke konci slavnosti zazpívána
přítomnými národní hymna a průvod za zpěvu národních písní a v záři lampionů vydal se
na zpáteční cestu.
Na Bílou sobotu sešli se žáci, samaritáni hasič. sboru s trubači u pomníku padlých a společně
i s občany vzpomněli 2minutovým tichem obětí světové války.
Dne 19. března zemřel zakladatel a starosta hasičského sboru od založení od r. 1905 Jan
Vodák ve věku roků (údaj chybí, pozn. red.). Pohřbu zúčastnilo se asi 100 krojovaných hasičů
z celého okolí. Nad hrobem se s ním rozloučil jednatel sboru Oldřich Kypr. Po občerstvení všech
hasičů párky a pivem (nákladem skoro 1000 Kč) i hudebníků aj. se všichni rozešli. Místnímu
sboru zesnulý starosta odkázal vkladní knížku s vkladem (údaj chybí, pozn. red.). Místní sbor
hasičů dal zvětšiti podobenku zesnulého a vyvěsil ji v hasičské zbrojnici.
„Svátek matek“ oslaven v hostinci na jevišti divadelní hrou „Zlatý kruh“, pohádka o 4 jednáních
ze zpěvy a tanci od Marie Batíkové. Hráno odpoledne i večer. Účinkovalo 34 žáků. Kroje
vypůjčeny z Brna. Příjem na vstupném činil odpoledne 152 Kč a večer 132 Kč. Účast nepatrná
– což zaráží pořadatele a odrazuje od další práce a činnosti.
Dne 22. května očkoval obvodní lékař Stanislav Hyvnar z Mor. Krumlova 16 dětí předškolních
a 8 dětí školních proti záškrtu. Očkování konal po 14 dnech celkem třikrát. Majetní platili 15 Kč,
nezaměstnaní ničeho. Obec přispěla na očkovací akci 150 Kč.
Volby do Národního shromáždění byly v neděli dne 19. května. Oprávněných voličů v naší obci
bylo 297 z toho 137 mužů a 160 žen (21letých) 260, z toho 121 mužů a 139 žen (26letých).
Do poslanecké sněmovny volilo 129 mužů a 146 žen. Odevzdaných obálek 279, 2 neplatné,
lístků 277.
Platných hlasů odevzdáno 273 a to
čís. 1
republik. str. zeměděl.			
čís. 2
Čes. sociál. demokraté str. děl.		
čís. 3
čeští socialisté				
čís. 4
komunistická strana			
čís. 5
lidová strana				
čís. 10 žinostenská-obchod. strana 		
čís. 12 Sudetendeutschen Partei			
čís. 13 strana fašistická 				
čís. 14 Národní sjednoc.-úřed. zříz.		
					
celkem

40 hlasů
23 hlasů
12 hlasů
4 hlasy
80 hlasů
8 hlasů
1 hlas
102 hlasů
3 hlasy
273 hlasů

Do senátu odevzdáno
celkem 245 platných hlasů a to
čís. 1
republik. str.				
čís.2
soc. dem.				
čís. 3
češ. soc.					

30 hlasů
19 hlasů
11 hlasů
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čís. 4
komunistická				
4 hlasy
čís. 5
lidová					
76 hlasů
čís.10 živnost.					
8 hlasů
čís. 11 Christlichsocial.				
1 hlas
čís. 12 Sudetendeuts.				
1 hlas
čís. 13 fašisté 					
95 hlasů
						
celkem 245 hlasů
V neděli dne 26. května konány volby do Zemského a okresního zastupitelstva. Do zemského
zastupitelstva volilo 261 voličů, 122 mužů a 139 žen, všechny hlasy platné.
číslo 1 republikánská str. 			
36 hlasů
číslo 2 čes. sociál. dem.				
22 hlasů
číslo 3 čeští social.				
11 hlasů
číslo 4 komunisté				
4 hlasy
číslo 5 lidová str. 				
86 hlasů
číslo 10 živnostenská				
7 hlasů
číslo 20 Sudetendeutschen			
0
číslo 22 křesť. sociál.				
13 hlasů
číslo 23 fašistická 				
82 hlasů
						
celkem 261 hlasů
Do okresního zastupitelstva volilo též 261 voličů a to 122 mužů a 139 žen.
číslo 1 republik. str. 				
38 hlasů
číslo 2 social. dem.				
22 hlasů
číslo 3 češ. social.				
12 hlasů
číslo 4 komunisté				
4 hlasy
číslo 5 lidová . 					
82 hlasů
číslo 20 Národ. sjed.				
1 hlas
číslo 21 křesť. social.				
11 hlasů
číslo 22 fašisté 					
78 hlasů
číslo 23 Deutsche Wahlgen.			
5 hlasů
						
celkem 261 hlasů
Obě volby byly vykonány v klidu v hostinci pana Jos. Sobotky. Voliči voláni podle domovních
čísel.
Dne 23. června vykonal sbor dobr. hasičů oslavu 30letého trvání. V programu bylo poplachové
cvičení, dekorování 3 zakládajících členů, kteří dostali stříbrné medaile za 30letou úspěšnou
činnosti. Dekováni byli župním starostou Ferdin. Adamcem z Bohutic tito členové: podnáčelník
II. František Tauber, zbrojíř v. v. František Vodák a Jan Janda. Proslov měl jednatel sboru Oldřich
Kypr a župní starosta. Pak následovalo cvičení a to: 10 mužů a 5 dívek z Petrovic zacvičilo
s hasičskými štíty a 12 mužů se 4 žebři. Též cvičili s jedním žebřem a hákem hasiči z Rybníků
a Mor. Krumlova. Též ukázku první pomoci předvedlo sedm pětic samaritánů s nosítky. Po té
byl veselice.
V prázdninách zřídila obec za účasti místních nezaměstnaných nádržku cementovou na vodu
na vých. straně obce. Nádržka má obsah asi hl vody. Celkový náklad byl (údaje chybí, pozn.
red.).
Hody letos se dobře vydařily, ježto bylo teplé a slunné počasí. Konány 3 dny.
Svátek 28. října oslaven jako každoročně.
Dne 14. prosince vzdal se svého úřadu president Osvoboditel, což i u nás přijato s překvapením
- neb Osvoboditel požíval naprosté důvěry a uznání.
Dne 18. prosince zvolen druhým presidentem dr. Edvard Beneš. Na znamení účasti vyvěšeny
v obci státní prapory.
				

…příště rok 1936
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NAŠI BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

foto: Michal Štokinger
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ SE USKUTEČNILO DNE 11. ČERVNA 2015.
klečící zleva: Patrik Záviška, Petr Hladík, Jakub Havelka, Radim Výplach, Michal Kučera,
Radek Skalák, Ela Kuchaříková
stojící děti zleva: Michaela Klimová, Hana Komárková, Eliška Čeperová, Hana Procházková,
Dominik Fojtík, na společné fotografii chybí Daniela Trtíková
zaměstnankyně MŠ zleva: Zdeňka Müllerová, Dana Slámová, Jana Kyliánová, Dana
Jelínková, Markéta Gajdošová
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foto: Irena Závišková
Zleva: Eliška Čeperová z Petrovic, Michaela Klimová z Petrovic, Ela Kuchaříková z M. Krumlova,
Daniela Trtíková z Petrovic, Hana Procházková z Lesonic, Hana Komárková z Petrovic.

foto: Jana Hladíková
Zleva: Dominik Fojtík z Lesonic, Radim Výplach z M. Krumlova, Petr Hladík z Petrovic, Patrik
Záviška z Petrovic, Michal Kučera z Lesonic, Jakub Havelka z Lesonic a Radek Skalák
z M. Krumlova.
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uzavírka obce – dopravní značení
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