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ročník 8, číslo 3/2015 (červenec - září)

V letošním roce byla dokončena výstavba mokřadních prvků v obci.
foto: Irena Závišková
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Ze zasedání zastupitelstva obce

18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 23. července 2015
•	 ZO vzalo na vědomí provedené kontroly finančního a kontrolního výboru ze dne 25. 6. 2015.

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtová opatření č. 6/2015 a 7/2015.

•	 ZO vzalo na vědomí oznámení z MěÚ Moravský Krumlov o změně trvání pracovního poměru 
ředitelů škol a školských zařízení a pověřilo starostku vydáním potvrzení pro ředitelku MŠ Petrovice 
Zdeňku Müllerovou.

•	 Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby kanalizace a ČOV a s provedenou Závěrečnou 
kontrolní prohlídkou „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“ ze dne 23. 7. 2015.

•	 ZO projednalo a schválilo nabídku VAS Třebíč na uzavření smlouvy o odběru elektrické energie 
na ČOV budoucím provozovatelem VAS Třebíč, který ji následně přefakturuje obci. Důvodem je 
finanční úspora.

•	 ZO projednalo a schválilo smlouvu mezi obcí Petrovice a Oldřichem Štěrbou. Předmětem smlouvy 
je účast na kontrolních dnech a pracovních poradách, zpracování podkladů pro úsporu při opravách 
krajských komunikací a prodloužení čerpání úvěru s ČS do roku 2016.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1030026717/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Petrovice a E. ON Distribuce, 
a. s. Předmětem smlouvy je budoucí provedení stavby „Petrovice – Machů: NN přip. kab. příp.“ 
na pozemku parc. č. 1699/3 ve vlastnictví obce.

•	 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko na vybudování kabelové přípojky NN v rámci akce 
„Petrovice – Machů: NN přip. kab. příp.“ na pozemku parc. č. 1699/3 ve vlastnictví obce.

•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej části parcely ve vlastnictví obce č. 1699/2 v k. ú. 
Petrovice u Moravského Krumlova mezi parcelami č. 9 a 115. Jedná se o cca 115 m2, podmínkou je 
zachování cesty pro pěší o šířce 1,5 m na pozemku obce podél parcely č. 115. Záměr bude vyvěšen 
na úředních deskách obce po zákonem stanovenou lhůtu.

•	 ZO projednalo a neschválilo žádost paní M. D. na koupi pozemku č. 2245 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova, ani jeho části.

•	 ZO pověřilo starostku projednat na Katastrálním úřadě Znojmo chybějící zakreslení pozemku pod 
hospodářskou částí domu čp. 32.

•	 ZO vzalo na vědomí záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2015 v Mateřské škole Petrovice 
okres Znojmo, příspěvková organizace. 

•	 ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko za rok 2014.

•	 Starostka informovala ZO o jednání starostů v rámci meziobecní spolupráce dne 22. 7. 2015 
v Moravském Krumlově.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o zřízení korespondenční adresy spolku v sídle 
obecního úřadu.

•	 ZO projednalo přehled nákladů na energie v letech 2010 – 2014. Prozatím bude ponechán dodavatel 
elektřiny a plynu jako doposud – Energie pod kontrolou.

•	 ZO schválilo Změnový list č. 2 v rámci stavby Splašková kanalizace a ČOV Petrovice, akceptační číslo 
12130831.

•	 ZO projednalo grantové řízení Nadace ČEZ Stromy, ve kterém mohou obce žádat o finanční 
pomoc na výsadbu stromů a alejí. ZO navrhuje požádat o výsadbu třešňové aleje na obecní 
parcele č. 2735 podél silnice ve směru na Hostěradice. Tento záměr projedná starostka obce 
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s vedoucím SÚS Znojmo a s předsedou AGRO družstva Petrovice. Dále ZO navrhuje připojit 
do žádosti výsadbu uhynulých stromů v ovocném sadu u fotbalového hřiště, obecní parcela  
č. 2831. Celkové náklady byly odhadnuty na cca 20 000 Kč. ZO pověřuje starostku a místostarostu 
vyplněním žádosti.

19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 6. srpna 2015

•	 Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby kanalizace a ČOV. Na ČOV bude probíhat 
kontrolní dohlídka dne 21. 8. 2015.

•	 ZO ukládá účetní obce připravit do příštího zasedání ZO přehled aktuálního stavu financování 
výstavby kanalizace a ČOV a čerpání úvěru od ČS a.s. 

•	 ZO projednalo a schválilo Příkazní smlouvu č. 6/2015/TR mezi obcí Petrovice a Vodárenskou akciovou 
společností, a. s. Předmětem smlouvy je zajištění osoby odborného zástupce provozovatele 
ve smyslu příslušného zákona pro provozování kanalizace a ČOV v obci Petrovice.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu na zajištění plynulého a nepřetržitého chodu vodního díla mezi 
obcí Petrovice a Vodárenskou akciovou společností, a. s. Předmětem smlouvy je zajištění plynulého 
a nepřetržitého chodu kanalizace a ČOV v obci Petrovice u Moravského Krumlova.

•	 Starostka seznámila ZO se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. ZO vzalo 
tento zápis na vědomí a uložilo účetní odstranit zjištěné nedostatky do 30. 9. 2015 (s výjimkou 
inventurního soupisu majetku, který bude opraven do 31. 1. 2016).

•	 Starostka informovala ZO o připravovaném výzkumném šetření „Proměny české společnosti“, které 
bude prováděno Sociologickým ústavem Akademie věd ČR ve spolupráci s výzkumnou společností 
STEM/MARK v náhodně vybraných domácnostech.

•	 Členové ZO společně se starostou SDH Liborem Bognerem st. zkontrolovali v budově hasičské 
zbrojnice zjištěné závady z bezpečnostní prověrky. Závady byly odstraněny. 

•	 ZO projednalo stížnost pana K. na chování souseda. ZO navrhuje řešit spory smírnou cestou 
a vzájemnou dohodou.

•	 ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem firmou Kavyl, spol. s r. o., 
na akci „Mokřadní prvky k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“. Z důvodu nevhodně stanovených 
agrotechnických termínů a dlouhotrvajícímu období bez srážek se mění a doplňuje bod V. Smlouvy 
o dílo ze dne 14. 11. 2014 tak, že zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději do 30. 9. 2015. 
Zbývající body smlouvy zůstávají beze změn.

20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. srpna 2015

•	 Starostka seznámila ZO s přehledem aktuálního stavu financování výstavby kanalizace a ČOV 
a čerpání úvěru od ČS a.s.

•	 Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby kanalizace a ČOV. 

•	 ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou 
zakázkou s názvem „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“ mezi obcí Petrovice a Společností 
Petrovice (vedoucí účastník společnosti: EVT Stavby s.r.o., účastník společnosti: VHS Brno, a.s.). 
Předmětem Dodatku č. 2 je provedení změny ve skladbě opravných vrstev krajských silnic dle 
dokumentů ze Změnového listu č. 1.

•	 Starostka seznámila ZO s oznámením odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje o zahájení správního řízení ve věci povolení provozování kanalizace 
a ČOV v obci Petrovice.
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•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce „Splašková 
kanalizace a ČOV Petrovice“ mezi Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí a obcí Petrovice. 
Svazek poskytne obci dotaci na výše uvedenou akci ve výši 2 346 512 Kč.

•	 Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2015.

•	 Na základě usnesení ZO č. 10/Z18 byl po zákonem stanovenou lhůtu zveřejněn záměr na prodej 
části parcely ve vlastnictví obce č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO vyzývá 
jediné zájemce manžele B. k předložení geometrického plánu dotčeného pozemku.

•	 ZO projednalo a schválilo konání hodové zábavy ve dnech 12. a 13. září 2015.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost o prodloužení kabelu NN pro elektrickou přípojku p. M. na obecní 
parcele č. 1699/3 o cca 7 metrů.

•	 ZO projednalo žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení na rodinný domek, garáž a hospodářskou 
budovu, investor J. M. ZO schválilo souhlasné stanovisko k této žádosti.

21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 3. září 2015

•	 Starostka seznámila ZO s přehledem aktuálního stavu výstavby kanalizace a ČOV.

•	 Starostka obce seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

•	 Vedoucí školní kuchyně, paní Jana Kyliánová, seznámila ZO s novou cenovou kalkulací na jeden 
oběd pro cizí strávníky a se směrnicí pro doplňkovou činnost. ZO bere na vědomí navýšení ceny 
za jeden oběd na 78 Kč.

•	 ZO projednalo návrh geometrického plánu č. 378-366/2015 zhotovený Geodézií Podyjí na rozdělení 
parcel ve vlastnictví obce a pana M. K. ZO požaduje posunout novou hranici pozemků ve vzdálenosti 
min. 1,2 m od vozovky p. č. 1711/1 ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 379-366/2015 zhotovený Geodézií Podyjí, 
kterým se oddělí z obecní parcely č. 11/1 nová parcela č. 268 o výměře 112 m2. Tuto novou parcelu 
nabízí obec k prodeji. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 380-410/2015 zhotovený Geodézií Podyjí, 
kterým vzniká z obecní parcely 2708 nová parcela 2708/3 o výměře 114 m2. Tuto nově vzniklou 
parcelu nabízí obec k prodeji. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou 
dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu o převodu nemovitosti p. č. 2627 o výměře 246 m2 v k. ú. 
Petrovice u Moravského Krumlova. Kupujícím je firma PREMIX, spol. s r.o. Šatov.

•	 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí a realizaci 
stavby na akci: Petrovice – Veleba: NN přip. kab. příp. 001030025809.

•	 Starostka informovala zastupitele o uskutečněném setkání starostů v Moravském Krumlově dne 26. 
8. 2015 v rámci Meziobecní spolupráce.

•	 Starostka informovala ZO o setkání starostů v rámci MAS dne 3. 9. 2015 v Jevišovicích.

•	 ZO projednalo a schválilo geometrický plán č. 377-60/2015 manželů B., který vypracoval Ing. Milan 
Jelínek. Z obecní parcely č. 1699/2 byla oddělena nově vzniklá parcela č. 1699/41 o výměře  
140 m2. Tuto parcelu nabízí obec k prodeji. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem 
stanovenou dobu.

•	 ZO pověřuje starostku obce zasláním žádosti na VAK Třebíč, Kubišova 1172, o zařazení do konsolidace 
FA.
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22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. září 2015

•	 Starostka seznámila ZO s přehledem aktuálního stavu výstavby kanalizace a ČOV.

•	 Starostka obce seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2015.

•	 ZO projednalo a schválilo Dohodu o budoucí spolupráci mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem 
Petrovice. Předmětem dohody je možnost ukládat bioodpady vznikající při údržbě obecních 
ploch a zahrad občanů v kompostárně, kterou AGRO družstvo Petrovice má záměr v budoucnu 
provozovat.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost Andreje Vildomce, Ivančice, o povolení hostování pouťových 
atrakcí v obci Petrovice při konání tradičních hodů v letech 2016 až 2021.

•	 ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Organizační kanceláře Znojmo, spol. s r. o., na nákup 
software pro vedení majetku a mezd v celkové ceně 19 300 Kč včetně DPH.

•	 ZO pověřilo starostku požádat Organizační kancelář Znojmo, spol. s r. o., o cenovou nabídku 
na nákup počítače a fotoaparátu pro potřeby obce.

•	 ZO vzalo na vědomí Zprávu č. PE2015-07-001 o revizi elektrické instalace v budově MŠ Petrovice. 

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1030025809/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene na pozemku parc. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce 
pro stavbu s názvem „Petrovice – Veleba: NN přip. kab. příp“. 

•	 ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků M. o souhlas s provedením kanalizační přípojky 
a přípojky plynu k novostavbě rodinného domu a provozovny kadeřnictví s kosmetikou. Zmíněné 
přípojky jsou umístěny na obecním pozemku par. číslo 1699/3 a novostavba rodinného domu 
s provozovnou je umístěna na pozemku p. č. 50 a 51/1, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. října 2015

•	 Starostka seznámila ZO s ukončením výstavby kanalizace a ČOV.

•	 Starostka obce seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2015.

•	 ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru mezi Českou spořitelnou, a. s. a obcí 
Petrovice. Předmětem dodatku je prodloužení čerpání úvěru do 31. 12. 2016 a rozšíření účelu 
úvěru pro financování oprav místních komunikací a chodníků.

•	 ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Petrovice a Společností Petrovice 
(vedoucí účastník společnosti: EVT Stavby, s. r. o.). Předmětem dodatku je aktualizace smlouvy dle 
dříve schválených změnových listů č. 2 a č. 3.

•	 ZO vzalo na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterým vydává obci 
Petrovice povolení k provozování kanalizace a ČOV v obci Petrovice. 

•	 ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků M. o povolení vjezdu na jejich pozemek ze silnice 
a místní komunikace.

•	 ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Atlas consulting s. r. o. na prodloužení předplatného 
a Servisní smlouvy CODEXIS ONLINE – Obec – 4 roky na období 2016 – 2020.

•	 ZO projednalo možnost zapojení obce do společné propagace památek v okolních obcích, jejíž 
součástí je tisk letáku. ZO doporučuje rozhodnout o počtu výtisků po pracovní schůzce, předběžně 
v počtu cca 200 ks.
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•	 ZO projednalo a schválilo souhlas se zapojením MŠ Petrovice do projektu Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání (MAP).

•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nově vzniklé parcely č. 268 v k. ú. Petrovice. Záměr bude 
vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 1699/41 o výměře 140 m2 za cenu 35 Kč/m2 manželům 
B.

•	 ZO projednalo a schválilo nákup fotoaparátu a notebooku pro potřeby obce podle cenové nabídky 
Organizační kanceláře Znojmo, spol. s r. o. a software Office 2013.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o konání taneční zábavy Vinobraní dne 17. 10. 2015.

Informace občanům

DOMOVNÍ  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Vážení spoluobčané,

oznamujeme vám, že již můžete připojit svoji nemovitost na splaškovou kanalizaci v obci, která je 
zakončena čistírnou odpadních vod.

Žádáme vás, abyste takto učinili co nejdříve (nejlépe do konce listopadu), neboť v případě nesplnění 
závazných ukazatelů hrozí odebrání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Prosíme o vstřícnost 
a spolupráci! Po zhotovení kanalizační přípojky nezapomeňte nahlásit tuto skutečnost na obecním 
úřadě. K odborné radě a dozoru se obracejte na p. Oldřicha Štěrbu, tel.: 602 723 566, 602 723 566. 
Po zaběhnutí ČOV plánujme s racovníky VaS den otevřených dveří. O termínu vás budeme včas 
informovat.

V současné době jsou ke kanalizaci napojeny tyto domy:
č. p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 29, 33, 34, 36 + 52, 39, 40, 41, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 
67, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 102, 103, 107, 109, 110, 113, 116, 120, 
122, 130, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, novostavba 
Koníková, novostavba Karandyszewský, sklep Veleba,  sklep Záviška, kabiny. 

PODKLADY K SEPSÁNÍ SMLUV
 
Ve dnech:         úterý 24. 11. 2015 od 14 do 17 hodin
 
                         tvrtek 10. 12. 2015 od 14 do 17 hodin
 
budou na obecním úřadě v Petrovicích přítomny pracovnice VAS TŘEBÍČ, aby se všemi majiteli 

nemovitostí sepsaly podklady pro budoucí smlouvy o stočném. 
Dostavit se musí všichni, bez ohledu na to, zda jsou v současné době napojeni ke kanalizaci! 
Podklady vám k seznámení budou doručeny se zpravodajem a kalendářem JE Dukovany do vašich 

schránek.
 
Děkujeme vám za vstřícnost a spolupráci. Případné dotazy rádi zodpovíme.

členové Zastupitelstva obce Petrovice
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SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI 
A JEJICHŽ VNIKNUTÍ DO KANALIZACE MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, vnikat následující 
látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou 
biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné (např. rtuť, kadmium, oleje, 
syntetické látky.
Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle zák. č. 254/2001Sb., 
§ 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují 
za nebezpečné látky.

B. Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
- metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (např. zinek, měď, olovo, arzen, cín, kobalt, stříbro, uran…)
- látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu 

pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek 
ve vodách

- toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku
- elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu
- nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
- fluoridy, kyanidy, amonné soli a dusitany
- sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

C. Ostatní látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povo-
leného nakládání s vodami: 

- látky radioaktivní, infekční, karcinogenní a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost 
obsluhovatelů stokové sítě a ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach

- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty, výbušné a hořlavé látky
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)
- jedy a žíraviny
- silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové soli apod.)
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců - pesticidy, insekticidy
- látky intenzivně barevné
- látky s nadměrným zápachem či dusivé
- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)
- hygienické potřeby (vložky, kondomy, velice nevhodné jsou vlhčené ubrousky)
- látky narušující materiál stokové sítě nebo technologii čištění odpadních vod v ČOV, případně 

způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě (např. zanášení); látky, které 
by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky; jiné látky, popřípadě 
vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě;

- ohrožující nebo narušující provoz, materiály a čistící efekt čistírny odpadních vod
- pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají 

likvidovat v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění (tzv. „suchou cestou“, neboť 
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na kanalizaci nesmí být napojeny drtiče odpadů).
- ropa  a ropné látky 
- do kanalizace nesmí být vypouštěna odpadní voda z chovu dobytka (oplachy stájí a chlévů, 

„močůvka“, silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky)
- kvasinky a vylisovaný odpad z vína, neboť  je to odpad. Nakládání s tímto odpadem je nutno 

provádět dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Do kanalizační sítě lze vypouštět pouze odpadní vodu z domácností, ne vodu dešťovou  a ostatní 
látky uvedené výše. Do kanalizace nesmí být v žádném případě přečerpány splašky z dosud používané 
jímky, neboť by došlo k úhynu bakterií a tím by celá čistírna byla vyřazena z provozu. Při porušení těchto 
zásad lze zjistit konkrétního viníka, který by uhradil způsobenou škodu na chodu čistírny. Správnost 
nakládání s odpadní vodou bude důsledně kontrolovat VAS Třebíč, provozovatel kanalizace a ČOV.  

STAVBA  MOKŘADNÍCH  PRVKŮ  JE  DOKONČENA

V měsíci září 2015 byly ukončeny práce na stavbě mokřadních prvků. Zhotovitelská firma KAVYL, 
spol. s r. o., Mohelno, prakticky v březnu začala zemními pracemi, úpravami terénu, výkopy, následovalo 
betonování, rovnání kamene, umístění dřevěných lávek, zatravnění a veškeré práce skončily výsadbou 
stromů.

Celá stavba je tvořena mokřadem 1, zátopou, výpustným objektem, nouzovým přelivem, mokřadem 
2, mokřadem 3, mokřadem 4, dvou tůní, biotechnickými objekty (plazníky a kamenná zídka) a dřevěnými 
lávkami. Za propustkem pod silnicí je zatravněná část polí, aby došlo ke snížení odplavení zeminy 
a zvýšení zasakovací schopnosti povrchové vody. V rámci stavby byly vysázeny stromy a keře, jejichž 
druhové složení bylo odsouhlaseno orgánem životního prostředí. Jedná se o domácí druhy, které se 
v okolí lokality vyskytují (javor babyka, lípa srdčitá, švestka domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí, slivoň 
marabelka, růže šípková, svída krvavá).

Díky této stavbě vnikl v naší obci nový krajinný prvek a věříme, že tato místa vám zpříjemní procházky 
v okolí obce.

Fotodokumentace z výstavby je na obálce tohoto čísla zpravodaje.
Finančně tato akce zatím není ukončena, prozatím činí celková cena 3 771 565 Kč 
(projektová dokumentace, projektová příprava, administrativa, výběrové řízení na zhotovitele, 

zhotovení díla, technický dozor, autorský dozor…)
Příjem dotace  3 392 121,90 Kč
Doplatek obce     379 443,10 Kč

KALENDÁŘE  PRO  ROKY 2016 – 17  DO  KAŽDÉ  RODINY
Celkem čtyřicet tisíc stolních kalendářů dostanou v následujících týdnech obyvatelé 142 měst a obcí 

ležících v 20 km zóně havarijního plánování okolí elektrárny Dukovany od společnosti ČEZ. Energetici je 
do okolních obcí distribuují každé dva roky, letos je to již podvanácté. 

Kalendář tentokrát oživily obrázky klientů Domova bez zámku se sídlem v Náměšti nad Oslavou. 
Elektrárna tak navazuje na tradici doplnění kalendária o kresby osob uživatelů sociálních služeb v regionu 
elektrárny. 

Součástí kalendáře jsou základní pokyny při řešení mimořádných událostí, k varování, ukrytí, 
požití jodových tablet nebo evakuaci. Uživatelé v něm dále najdou přehled evakuačních tras a seznam 
příjmových míst, kde by evakuovaným lidem bylo poskytnuto zázemí. Tyto údaje lze ale také využít 
v případech jiného ohrožení jako jsou např. povodně, extrémní počasí, únik nebezpečných látek, velké 
požáry či jiné živelné pohromy. 

Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., 
Jaderná elektrárna Dukovany (red. zkráceno)
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HLEDÁME INFORMACE KE SKLEPU

Jistě neujde vaší pozornosti čím dál více se zhoršující stav opěrné stěny v těsné blízkosti doškové 
chalupy. V cihlové zdi se nachází vchod do sklepa, který vede pod krajskou vozovku. V současné době je 
tento sklep z velké části zasypán. 

V uplynulých dnech se konalo setkání vedení obce se zástupci SÚS Znojmo, odboru dopravy 
a památkové péče MěÚ Moravský Krumlov, při kterém bylo dohodnuto, že správa a údržba silnic se 
v příštím roce pustí do opravy opěrné zdi. Nejprve bude nutné zmíněný sklep vyplnit, aby nedošlo 
k propadení silnice. Tuto výplň bude tvořit speciální beton, který se bude vlévat do otvoru po menších 
vrstvách. Poté dojde k opravě cihlové zdi.

I když nepředpokládáme, že by se sklep obnovil, rádi uvítáme veškeré informace k jeho původnímu 
majiteli, stavbě, tvaru, využití apod.

Děkujeme za spolupráci!

TIP NA DÁREK

Právě vyšla nová kniha JIŽNÍ MORAVA 
SHŮRY, ve které najdete překrásné letecké foto-
grafie z nejbližšího okolí. 

Obce jsou řazeny abecedně a své místo má 
zde také naše obec. Tato jedinečná publikace plná 
barevných fotografií Mgr. Zdeňka Vošického má  
360 stran.  

Kniha je k nahlédnutí a k prodeji na obecním 
úřadě za 590 Kč. K prodeji máme 60 kusů.
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Ze života mateřské školy

ZÁŘÍ JE TU
Nastal měsíc září a s ním začal nový školní rok. Letos bude petrovickou školku navštěvovat 20 dětí 

ve složení 11 pokračujících a 9 nových kamarádů, kterými jsou: Eliška Fojtíková, Jiřík Gruna, Tiborek Ha-
velka, Jirka Kratochvíl, Tony Kučera, František Pavlů, Vojtíšek Peterčák, Sofinka Žáková a Vojtík Vošmera. 
Všechny děti již zvládly adaptaci a zapojují se do společných her a činností. Také jsme již podnikli i první 
poznávací návštěvu v místní doškové chaloupce, kde jsme se zúčastnili naučného programu „Podzimní 
sklizeň darů země“.

Děti se díky dobovým zástěrkám a šátečkům 
proměnily v malé pomocníky a pod vedením 
těch velkých se pustily do práce.  Poznávaly, jak 
se moštují jablíčka a mohly ochutnat výborný 
mošt, uskladnily do sklepa mrkev a petržel 
do písku, opatrně uložily jablka a cibuli, 
vyzkoušely si loupání kukuřice k zavěšení 
na dosušení a hlavně možnost vymlátit cepem 
obilí u nich měla velký úspěch. Potom ještě 
obejít zvířata a po umytí rukou rychle pomáhat 
do kuchyně připravovat štrůdl. V hmoždíři 
nadrtit koření, nastrouhat jablíčka, namlít 
strouhanku, rozválet těsto a navrstvit všechny 
voňavé přísady. 

Tak a nakonec ještě všichni společně posedět, popovídat, co se nám nejvíce líbilo a konečně ochutnat 
upečený štrůdl. Mňam! 

Opět jsme v chaloupce strávili velmi krásný čas a jsme rádi, že jsme si to všechno mohli vyzkoušet. 
Děkujeme za pozvání! 

Nyní poznáváme ve školce dary podzimu ze zahrad, luk i lesa a zkoušíme, co všechno se s nimi dá 
dělat a těšíme se na společné pouštění draků. Jak se nám to povedlo, se dozvíte zase příště. 

Markéta Gajdošová, uč.

Ze života ZŠ Lesonice

ŠKOLA MÁ NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY:   www.malotridkalesonice.cz
Září je měsíc, ve kterém něco končí - astronomicky končí léto a něco začíná - nový školní rok. Ve škole 

v Lesonicích jsme zahájili školní rok 2015/2016 přivítáním už 24 žáků, z toho rekordně osm prvňáčků. 
Slavnostní řeči se ujal starosta Lesonic Pavel Herman a přivítat žáky přišla také starostka Petrovic Irena 
Závišková. Děkujeme. Na žáky čekalo překvapení v podobě nového sociálního zařízení a nové jídelny. 
Přes prázdniny probíhala poměrně rozsáhlá rekonstrukce, a přestože se chvílemi zdálo, že je nemožné 
stihnout práce do začátku školy, tak vše dopadlo dobře. Starosta Pavel Herman dohlížel na veškeré práce 
a patří mu velké poděkování. A že školní prostory čekaly na děti v čistotě a voněly novotou, je zásluhou 
Jarky Fialové a Lenky Záviškové. Děkujeme.

Takový počet dětí si zasluhuje, aby škola měla svoje webové stránky. To se také splnilo. Přes prázdniny 
vznikaly oficiální webové stránky školy www.malotridkalesonice.cz. Byly spuštěny prvního září 2015. 
Jejich cílem je informovat veřejnost o činnosti školy, o formách a metodách výuky. Najdete zde textové 
zprávy z různých akcí, fotogalerii, videa, dozvíte se např., co je ŠkoDiL.
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Hned prvního září jsme přivítali i rodiče na třídní schůzce a mimo organizačních záležitostí byli 
seznámeni s projektem „Zdravá školní kuchařka“. Cílem projektu je, aby děti získaly představu, co je 
„zdravá“ strava, aby si uvědomovaly, co jí, aby si jídla vážily a rozšířily si znalosti o chutné pokrmy svých 
spolužáků. Druhotným cílem je rozvíjení dovednosti jídlo si sami připravit a umět popsat postup a způsob 
přípravy podle daných kritérií: musí obsahovat naše sezónní ovoce nebo zeleninu – nesmí obsahovat cukr, 
uzeniny, polotovary a musí žákovi chutnat. První část projektu byla zaměřena na přípravu snídaně nebo 
svačiny. V předposledním zářijovém týdnu se konala prezentace jídel s ochutnávkou po ročnících. Každý 
žák ústně seznámil všechny s názvem receptu, obsahem a postupem, následovala společná ochutnávka. 
Celá první část projektu byla zakončena pozváním babiček a dědečků do školy za účelem oslavy Dne 
seniorů, 29. 9. 2015. Děti znovu donesly svoje jídla, posadily se za stolky a vyprávěly návštěvám, co a jak 
připravily. 

Z našeho úhlu pohledu se celá I. část projektu podařila.  Viděli jsme, jak se žáci od první do páté 
třídy postavili zodpovědně ke svým prezentacím. Bylo vidět, že ví, o čem mluví, a že je to baví – při 
jejich prezentaci pokrmů jsme si připadali, jak u televizních pořadů o vaření. Přemýšleli, co je zdravé 
a co nezdravé – Beník Gaiger nás poučil, abychom si nekupovali švestky v obchodech, protože tam jsou 
„fujtajblový“, něčím postříkaný, že nejlepší švestky jsou z jejich stromu. Všichni si vzájemně naslouchali, 
hodnotili si mezi sebou svoje jídla, podporovali se. Byla na nich vidět radost z výsledku. Po ukončení 
návštěvního dne babiček a dědečků sdělovali svoje dojmy: …to byl bezvadný pocit, jak jsem měl 
najednou vyprávět dospělým osobám, co jsem uvařil – líbilo se mi, jak říkali, že jim moje jídlo chutná  
– ode mne chtěla jedna paní recept, že si to taky uvaří, atd. V návštěvní knize jsou zapsány věty: „Jako 
vždy, Lesoňáci nezklamali, bylo to výborné! Všechny děti chválím, bezkonkurenční, báječné! Prima bez 
chyb! Všechny výrobky byly moc dobré! Děkujeme…“

Za celým úspěchem hledejme rodiče, kteří se pustili do hledání receptů, svoje děti připravili 
k profesionálnímu výkonu a vyrobili dvakrát pokrmy pro všechny děti a návštěvu. Děkujeme. 

Některé maminky napsaly do emailu zpětnou vazbu k první části projektu. S jejich svolením 
otiskujeme:

** Za projekt o zdravé stravě jsem moc ráda. Myslím, že je to pro děti velice přínosné do budoucna. 
A i já jsem za nové recepty ráda - např. mě ani nenapadlo, že by dětem chutnal těstovinový salát, ale ten 



13

od Honzíka Hladíka byl prý tak dobrý, že jsme 
ho hned další den dělali velkou mísu. Beník 
byl z vaření a psaní receptu nadšený, vaření 
se nemohl dočkat, moc si to užíval a těšil se, 
až se o recept podělí s ostatními. Už se těšíme 
na další část projektu. 

Helena Gaiger, Petrovice

** U nás doma nastala tak trošku 
změna. Pavlínka zjistila, že v kuchyni se 
nemusí vařit jen z donucení, ale i pro 
radost. Vyměnili jsme si role, ona byla 
šéfkuchař a já pomocník a moc jí to bavilo. 
Líbil se mi její zodpovědný přístup, všechno 
přesně podle receptu. Měla velkou radost, 
že se z jejího tácku všechno snědlo a asi to 
chutnalo. Mně třeba zase překvapilo to, že 
chválila jídla od spolužáků, která by doma 
nedala do pusy, např. kozí sýr. Myslím, že 
nápad paní ředitelky se povedl. 

Jaroslava Fialová, Lesonice

** Dobrý den, paní ředitelko!
Od prvního září, co jste nám řekla o zdravé školní kuchařce, jsem přemýšlela, co vařit, aby to těm 

mlsounům chutnalo. Hledali jsme na internetu. Honza měl hned jasno: „Budu dělat ten dobrý salát 
z těstovin.“ Tak jsem s ním souhlasila. Ale co Petr? To je taková mlsná kozička.

Řekla jsem si, že uděláme něco sladkého, to on má rád. Našla jsem recept na štrůdl z ovesných 
vloček. No hurá, je to zdravé a štrůdl má rád. Tak jsem to vyzkoušela, jestli to bude k jídlu, no a nebylo 
- dostaly to slepice. Pak jsem našla recept na banánové palačinky a snědly je slepice. Tak jsem se už 
naštvala a Petr říká: „Mami, uděláme pomazánku, ale musí tam být mrkev.“ No a výsledek jste už 
chutnali.

A jaké bylo vaření? Nejdřív psaní receptů, to bylo v pohodě, pak jsem Honzovi řekla, že musí 
suroviny napsat v angličtině a začal se rozčilovat, ale nakonec napsal. No a psaní receptu na „čisto“? 
Hrůza! Asi sedmkrát to musel přepisovat, jak to měl naškrábaný. Samotné vaření už bylo v pohodě. 
Moc rádi mně pomáhají v kuchyni a Honza už i sám upeče nějakou buchtu nebo bábovku.

Dneska jsme připravovali na zítřejší ochutnávku pro babičky a dědečky a  byla jsem překvapená, 
jak se toho ujali. Petr si všechno dělal sám - očistil a nastrouhal mrkev atd... než jsem se nadála, měl 
pomazánku hotovou. Honza si také dělal dost sám. Jen mají strach, aby to těm babičkám chutnalo.

No a co dodat na závěr? Už budu hledat nějaké zdravé recepty na vánoční cukroví.
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Dopsáno po návštěvě babiček 
a dědečků ve škole 29. 9. 2015:

Musím vám také napsat, že máte 
velkou pochvalu za dnešní den od naší 
babičky a její kamarádky paní Ryšavé. 
Byly opravdu moc nadšené a velice  
se jim to ve škole líbilo. Nejen ta skvělá 
ochutnávka, ale i opravená škola  
– toalety, kuchyně a také školní  
zahrada.

Jana Hladíková, Petrovice

** Dobrý den, co na to říct. Když vidíte, jak je dítě šťastné, a jak se těší do školy, myslím není k tomu 
co dodat. Myslím, že tento projekt byl velice dobrý nápad. Zpočátku jsem byla sice vyděšená, než jsme 
dostali bližší instrukce. Dalo nám trochu práci vybrat nějaký recept. Hlavně v kombinaci, že má chutnat 
a ještě musí dítě znát ingredience. Protože doma se občas snažím rodinu ošálit. A až mi řeknou, že 
to chutnalo, prozradím, co jsem tam dala. Nápodobně to bylo i s tak jednoduchým receptem jako je 
mrkvový salát. Vzhledem k tomu, že se nesměl použít cukr, jsem zvolila med, který Monika nejí - když 
o tom neví, nemá s tím problém. Takže jsem musela mrkvový salát udělat na zkoušku - prvně ochutnat 
a pak teprve s pravdou ven. Takže u nás doma úspěch- mrkvový salát s medem můžeme.

Občas přednáším a mám teda, přiznám se, pokaždé děsnou trému. A když ty děti musely ještě recept 
popsat - obdivuji je. Klobouk dolů. Jsem opravdu hrozně moc, moc šťastná, že jsem si doma prosadila, 
že to nějak uděláme a dáme Moniku do školy do Lesonic. Starší syn chodil do Krumlova - takže mohu 
porovnat. Takže opět děkuji, co pro naše děti děláte. Přeji vám hodně spokojených rodičů a dětí. 

Monika Zedníková, Lesonice

** Nás s Radečkem práce velice bavila. Poprvé a včera podruhé v životě jsem mu svěřila do ruky 
nůž. Bála jsem se, že bude bez prstů, ale krájel jako profesionál! Příprava jídla ho tak nadchla, že mi teď 
v kuchyni hodně pomáhá!

Recept na želví dort jsem dostala od sestry, prý Radečkovi moc chutnal a je tak jednoduchý, že 
ho zvládne připravit sám. Já totiž pořádně ani nevím, co je to zdravá výživa. Takže pro nás oba to byla 
premiéra. Poprvé jsme zapomněli dát do misky potravinářskou folii, takže jsem celou noc nespala 
a pořád myslela na to, jak to dostaneme z misky dolů. Nakonec pomohl tupý nůž a trošku to odlepit 
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od stěn. Pak už šel lehce vyklopit. Pár vrstev jsme zapomněli posypat grankem, ale myslím, že to dopadlo 
na poprvé celkem dobře.

Hlavička želvičky i nožičky měly být také z kiwi, jenže než jsme se dostali k finálním úpravám, tak kiwi 
zmizelo hluboko Radečkovi v bříšku. Tak nastala improvizace v podobě citrónu a banánu, který jsme díky 
Bohu měli doma. 

Včerejší přípravy se zúčastnil i mladší synek, takže jsem kiwi a piškotků musela nakoupit trošku víc. 
Tentokrát se nechal Radeček zase moc unést a grankoval a grankoval, až myslím přegrankoval. Opět 
na finální úpravu kiwi nezbylo a ani citrón s banánem nebyl po ruce, tak nám tentokrát posloužilo jablko. 
Ale na potravinářskou fólii jsme nezapomněli. Takže já Vám chci tímto poděkovat, protože mám teď 
skvělého pomocníka v kuchyni! Bohužel nám nějak uniklo to, že nemá být tropické ovoce. (Tak se moc 
omlouváme a napříště se polepšíme).

Jelikož jsem se stala brzy maminkou, tak babičky seniorky a dědečky seniory nemáme. Všichni stále 
pracují a bohužel se nebudou moci zúčastnit. Ale aby to nebylo našemu prckovi líto, tak přijdu já s jeho 
bráškou ochutnat ty dobroty. Už se moc těšíme a necháváme si prázdná bříška.

S pozdravem 
Petra Tréšková, Moravský Krumlov

** Moc jsme si to s Míšou užili. Babička nám hodně pomáhala. Míšu si vzala k sobě a krok po kroku mu 
pomáhala s pomazánkou. Je to určitě pro ty děti nový zážitek a hlavně se naučí nové chutě, které ještě 
neznají. 

Jaroslava Procházková, Lesonice
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** Děkujeme za průběžné zprávy ze školy. Projekt Zdravá škola se nám líbí. Nejprve jsme vybírali, 
jaký recept zvolíme. Jsem ráda, že se Patriček o projekt sám aktivně zajímal. Připravil si všechny suroviny, 
jablíčka, broskev a oříšky má ze zahrádky. S mojí pomocí se pustil do díla. Měl radost ze své práce a pak 
jsem ráda i já. Také se mi líbí, že se děti učí prezentovat svoji práci. Děkujeme za příjemné chvíle.  

Lenka Závišková, Petrovice
Děkuji žákům za skvělé výkony, rodičům za spolupráci a hostům za návštěvu školy a ochutnávku 

receptů 29. 9. 2015.

Začátkem září jsme byli pozváni do doškové chalupy v Petrovicích na zážitkový program „Podzimní 
sklizeň darů země“. Všichni jsme se moc těšili a skutečně jsme si program užili. Děkujeme.

Přejeme všem krásný podzim. 
za všechny ze ZŠ Lesonice Emilie Mácová, ředitelka školy

Uskutečněné akce

PETROVICKÝ MUCHA CUP JIŽ PODVACÁTÉ

V sobotu 1. srpna 2015 se v Petrovicích uskutečnil jubilejní 20. ročník turnaje Mucha Cup. 
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Malou kopanou si zahrály čtyři týmy borců nad 33 let. Od rána se to na hřišti sportovci jen hemžilo. 
Diváci si přišli na své, neboť se v tento den konal turnaj nejen v malé kopané, ale také v nohejbalu. 

V konečném pořadí se umístily tyto fotbalové týmy: 
 1. místo  Šneci
 2. místo  Kosi
 3. místo  Yang boy 
 4. místo  FC THC. 
Za své výkony hráči obdrželi poháry a pivní ocenění. 
O dobré zázemí bylo pořádajícím spolkem SPK postaráno. Pro návštěvníky se vařila čerstvá 

zabíjačková polévka, ovary, maso na kotlíku a uzená cigára.
Ve večerní zábavě pod širým nebem zahrála známá country skupina Paroháči. Počasí akci přálo 

a přítomní se skvěle bavili, jedli, pili a tančili. 

MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH

Dne 1. 8. 2015 se konal v obci Petrovice u Moravského Krumlova kvalitně obsazený nohejbalový 
turnaj trojic  – 3. Memoriál bratrů Veselých. 

Turnaj byl omezen jen pro pozvaná družstva, která se utkala v jedné 7členné základní skupině 
o postup do vyřazovací části. 

V semifinále turnaje se utkala družstva Řízci „A“ – Plenkovice (2:0) a Raptoři – Dynamo Makalu (2:1), 
z těchto dvou utkání postoupilo do finále družstvo Řízci a Raptoři (2:0), kteří tak porovnali svoje síly 
o stupeň nejvyšší.

Celkové umístění:
1. místo Řízci „A“ (Josef Hicl, Petr Lebeda, Kamil Michna) – Velké Pavlovice
2. místo Raptoři (M. Karandyzsewský, M. Navrátil, Antonín Tesař) - Petrovice/Přeskače
3. místo Dynamo Makalu (P. Vejvalka, M. Vejvalka, P. Jiřikovský) – M. Krumlov

Za pořádající tým „Nohejbal Raptoři“ děkuji všem zúčastněným týmům a budu se těšit v příštím 
roce.

Josef Cyrek
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SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN 
PŘILÁKAL SPOUSTU DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

Na letošní rok připadl již 7. ročník tohoto přespolního běhu. Konal se v sobotu 22. srpna 2015 
a startem před kulturním domem vyběhl krátce po 15 hodině první soutěžící. Celkem se závodu zúčastnil 
rekordní počet dětí od 4 do 14 let, a to 45. V první kategorii (předškoláci) závodilo 19 dětí, v druhé (1. – 3. 
třída) bylo zapsáno 18 žáků a ve třetí kategorii poměřilo své síly 8 soutěžících.

Trasa letos nebyla nikterak jednoduchá, od startu do cíle museli všichni uběhnout téměř 3 kilometry 
nejrůznějším terénem. Cestu jim zpříjemnilo 13 zastavení na stanovištích, kde každý soutěžící plnil 
nejrůznější úkoly (poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, třídění odpadů, zvuky zvířat, kopání balonem 
na cíl, střílení z kuše, paměťové úkoly, kriket, střelba ze vzduchovky, poznávání předmětů, hod míčkem 
na cíl, práce s knihami nebo s výzbrojí hasičů).
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Nutno dodat, že všechny děti byly velmi šikovné a se všemi úkoly si v rámci možností poradily. 
O konečném pořadí rozhodoval čas a body získané na stanovištích. Všem zúčastněným patří velké 
poděkování za účast a zájem.

Výsledky:  I. kategorie  II. kategorie  III. kategorie
1. místo  Šarlota Mrázová  Matěj Hercik  Jakub Hercik
2. místo  Patrik Záviška  Veronika Kabátková  Nela Hrdinová
3. místo  Eliška Čeperová  Jakub Solař  Jana Závišková

Po skončení závodu byl pro děti i dospělé připraven doprovodný program. Všichni přítomní tak 
měli možnost zhlédnout názornou a velice poutavou ukázku nelehké práce Městské policie Moravský 
Krumlov, Policie ČR – obvodní oddělení Moravský Krumlov, Zdravotnické záchranné služby JMK – Ivančice 
a Hasičského záchranného sboru JMK – stanice Moravský Krumlov. Dozvěděli se spoustu zajímavých 
informací a nahlédli do interiéru zásahových vozidel s praktickou ukázkou vybavení. Všem se tento 
program velice líbil, proto ještě jednou děkujeme za vstřícnost, čas a spolupráci.

Rovněž touto cestou děkujeme za sponzorské dary Oční optice Kocandová, Ivančice, Mikroregionu 
Moravsko-krumlovsko, Skupině ČEZ, obci Petrovice, Pohostinství Marie Potůčková a CRV Czech Republic, 
spol. s r.o. Dále pak členům SPK, ochotným spoluobčanům s výpomocí organizace této akce a Romanu 
Jandáskovi, který na poslední chvíli místo původně naplánovaného autobusu MOBIDIK zajistil náhradní 
program.

KE KONCI PRÁZDNIN PATŘÍ LOUTKOVÁ POHÁDKA

V rámci dalšího ročníku Malého festivalu loutky, který pořádá tradičně Městské kulturní středisko 
za podpory Skupiny ČEZ, se v naší obci opět uskutečnilo loutkové představení nejen pro děti. Letos k nám 
do obce zavítal v pátek 28. srpna 2015 herec Dřevěného divadla MgA. Jan Hrubec, který přítomným 
divákům zahrál půvabnou pohádku O kouzelném zvonu. 
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V publiku sedělo téměř 60 diváků. Příběh byl velice zajímavý a krásné byly i samotné loutky. A jak to 
v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem.
Po skončení představení si všichni mohli zblízka loutky prohlédnout a zvídavé děti měly možnost 
nakouknout do zákulisí divadla.

V DOŠKOVÉ CHALUPĚ BYLO OPĚT ŽIVO

Ve dnech 8. – 18. září 2015 zavítali děti a žáci z okolních mateřských a základních škol na v pořadí již 
druhý interaktivní program. V rámci projektu „Jak se žilo v chalupě s doškovou střechou“, který si klade 
za cíl seznámit děti s životem obyčejných lidí během roku, se uskutečnila názorná ukázka „Podzimní 
sklizně darů země“. Tento projekt je součástí bakalářské práce studentky Štěpánky Janštové, která 
spolupracuje s místními občany při organizaci těchto pořadů.

Hlavním cílem je, aby si děti mohly vše vyzkoušet na vlastní kůži. Tentokrát poznaly, že práce v období 
sklizně není vůbec jednoduchá. Mlátily cepem obilí, vyráběly jablečný mošt, ukládaly zeleninu a ovoce 
do sklepa a vlastnoručně si připravily jablečný štrúdl. 

Celkem tento pořad navštívilo 174 dětí z 8 škol a že se jim v naší chalupě opět líbilo, svědčí milé 
reakce vyučujících.
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Dobrý den, 
moc děkujeme za krásné chvíle strávené ve Vaší doškové chaloupce. Děti i jejich doprovod přijeli 

naprosto nadšení! Už teď se těšíme na nové programy, které nám nabídnete příště.
Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám mnoho úspěchů!

Děti a zaměstnanci MŠ Vémyslice

v úvodu byla dětem zahrána scénka ze života lidí na vesnici 

k moštování jablek patřilo samozřejmě 
i ochutnávání; 
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děti mlátily žito, poznávaly různé 
druhy obilí a vyzkoušely si vázat 
kukuřici

ve sklepě si děti povídaly o zelenině 
a ovoci a jejich uskladňovaní



23

po práci na dvorku následovalo mytí rukou v lavoru 
pomocí kostky mýdla, dnešní děti znají spíše mýdla 
tekutá

příprava jablkového štrúdlu děti bavila, 
k práci se dokázali postavit kluci i děvčata
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Ve světnici krásně voněla skořice, vanilka, jablíčka a čerstvě upečený štrúdl. Dětem vlastnoručně 
připravená svačinka moc chutnala.



25

po závěrečné prohlídce 
dvorku, zvířat a všeho, co 
si děti mohly vyzkoušet, 
následovala s každou třídou 
společná fotografie

ČESKÁ TELEVIZE NATÁČELA V PETROVICÍCH

Během letních prázdnin byla domluvena spolupráce města Moravský Krumlov s okolními obcemi 
na společné propagaci místních pamětihodností. Jedním z cílů byla i chalupa s doškovou střechou. 

V úterý 8. září 2015 zavítal do naší obce sportovní moderátor Stanislav Bartůšek, kterého na svých 
kolech doprovázeli manželé Štěpánovi z Moravského Krumlova. V chalupě si prohlédli interiér a žáky ze 
ZŠ Lesonice zde viděli v plném pracovním nasazení, kdy moštovali jablka, ukládali úrodu z polí a zahrádek 
do sklepa, mlátili obilí pomocí cepů nebo připravovali těsto a jablka na štrúdl.
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Čas byl ale neúprosný a cyklisté spěchali natáčet do další vesnice. 
Cestopisný pořad Cyklotoulky byl odvysílán 7. 11. 2015 na programu ČT sport.

Stanislav Bartůšek

Stanislav Bartůšek (54) pracuje jako sportovní moderátor v České 
televizi, jeho specialitou jsou plavání, triatlon a cyklistika. V těchto 
disciplínách dosáhl i osobních úspěchů. V roce 2002 dokončil Havajský 
Iron Man Triatlon a v roce 2005 přeplaval kanál La Manche.

(převzato z www.cyklotoulky.cz)

TRADIČNÍ ZÁŘIJOVÉ HODOVÁNÍ

Hody. Událost, na kterou každoročně s netrpělivostí čekáme. V letošním roce se konaly ve dnech 12. 
a 13. září a pro mě byly opravdu výjimečné. Společně s Petrem Janštou jsme si mohli vyzkoušet, jaké je 
to být stárky. 

Celý hodový maraton pro nás začal již ve čtvrtek, kdy jsme se večer celá chasa sešli v obecním sklepě 
a přivítali mezi námi, ostřílenými zavádějícími, nové tváře. V pátečních dopoledních hodinách se kluci 
sešli ke kácení máje. Letošní rok jsme měli máju přímo petrovickou. Tímto bychom chtěli poděkovat 
panu Vladimíru Sobolovi, který nám tento krásný strom daroval. Ve večerních hodinách se pomalu začali 
scházet stréci a pod tradičním vedením pana Petra Bognera máju zdárně postavili. Kluci ji přes noc 
skvěle pohlídali a tak už nám nebránilo nic v tom, aby hody opravdu začaly. 

Sobotní ráno začalo mší svatou a s tím spojené poděkování za úrodu a pokračovalo zvaním na naše 
odpolední zavádění. Odpoledne jsme za zvuku dechové hudby Petrovanka a dobrého vínka z Jezeřan 
přitancovali na plac a zavádění si opravdu užili.  Během celého odpoledne bylo možno si zakoupit víno 
s originální hodovou etiketou, ale i výborná vína přímo od pana Troppa. Sobotu jsme tradičně zakončili 
zábavou se skupinou Dreams, která trvala až do časných ranních hodin. 
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Nedělní zavádění patřilo našim mládkům, Terezii Slámové a Janu Hynkovi. Na place se také objevily 
masky, pro letošní rok tanečnice z Rio de Janeira, páreček čmeláků a dva pohodoví rybáři. Po zavádění 
se konečně dostalo i na naše stréce a tetky, kteří si zavádění užívali plnými doušky. Neděli zakončila volná 
zábava, která trvala do večerních hodin.

Ráda bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se už jakkoli podíleli na přípravě hodů.  Okolo této 
události je opravdu spousta starostí a bez vaší pomoci bychom to nezvládli. Velký dík patří i naší chase, 
která celou dobu stála při nás a pomáhala nám. A novým zavádějícím pro další rok bych ráda vzkázala, 
aby se přidali k nám. Je to úžasná tradice, při které můžeme ukázat, co vše společně dokážeme! 

Pavla Vespalcová

VYÚČTOVÁNÍ  HODŮ  2015
Příjmy          Výdaje
chasa     11 300 Kč    Petrovanka   29 000 Kč 
z vesnice   22 430 Kč   Dreams    13 000 Kč
sobota vstupné      1 800 Kč    víno      17 310 Kč
zábava vstupné    10 640 Kč   občerstvení (muzika)     3 910 Kč
neděle vstupné      7 240 Kč    rozmarýny        1 900 Kč 
stréci    7 650 Kč    věnec, kytka                         310 Kč 
prodej vína      8 590 Kč    krepový papír                  808 Kč
celkem     69 650 Kč    mše                                     200 Kč
     poplatek OSA        943 Kč
     celkem      67 381 Kč
celkový výtěžek 69 650 – 67 381 = + 2 269 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo prominutí poplatku za nájem sálu a spotřebovanou energii.
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stárková Pavla Vespalcová 
a stárek Petr Janšta 

nejmladšími stárky byli Terezie 
Slámová a Jan Hynek
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Ze sportu

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY PO 6 ODEHRANÝCH  KOLECH

Tak jako každým rokem se nám po krátké asi dvouměsíční pauze tentokrát ke konci srpna rozběhla 
nová fotbalová sezóna 2015/2016. Pro náš tým po sestupu z III. tř. OFS Znojmo zpět do IV tř. můžeme 
říct staronová soutěž.

Na loňskou opravdu nevydařenou sezónu budeme chtít určitě všichni co nejdříve zapomenout 
a pokusíme se vrátit  výsledky a hrou na ta místa, kde jsem v posledních pár letech stále figurovali 
- v  popředí tabulky. Už podle losu naší IV.B tř. bylo jasné, že se budeme potkávat opět se známými 
mužstvy, jen jedno se změnilo a tím je tým Polánky, který se sloučil s Mor. Krumlovem a nese název 
Krumlov „C“.  

Naše tradiční letní příprava se nesla v zaběhnutém režimu a před začátkem podzimních mistráků  
jsme si zahráli turnaj v Rouchovanech, kde  jsme skončili na 4. místě po prohrách s domácím týmem 
a týmem Jamolic. Další přípravný zápas jsme odehráli v Řeznovicích a poslední,  který se nám povedl. 
Výhra 2:8 na hřišti Cvrčovic nás dobře naladila na mistrovské zápasy.  Co se týče hráčského kádru,  
zůstal skoro nezměněn. Zpočátku vypadalo, že se asi nedáme dohromady a fotbal v Petrovicích 
nejspíš skončí. Nestalo se a tak nás dokonce posílil zatím do konce podzimu Tomáš Halva, hráč Rakšic, 
a na přestup se nám podařilo získat Martina Věcheta z Bohutic, který nám pomáhal už předcházející 
roky. Výměnou z Rybníků za Mirka Světlíka jsme získali jeho bratra Radka Světlíka a vrátil se z hostování 
Petr Holub. Taky se nám zranil v přípravě Jirka Sobotka a Zdenek Štolpa, kteří nejspíš budou chybět 
celý podzim. Opět po delší pauze začal hrávat Jarda Pavlů a tradičně nám vypomáhá Jirka Vespalec, 
který nám nikdy nedá košem, když je hráčská krize. Naše mužstvo také opustil David Šnepfenberg, 
který přestoupil do Rybníků.

aktuální tabulka naší IV.B tř OFS
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V krátkosti jen informace pro všechny, kteří se o náš petrovický fotbal zajímají. Nově už je zavedená 
elektronická fotbalová revoluce. Ve všech klubech muselo být zřízeno internetové připojení  pro psaní 
veškerých sestav mužstev a zápisů. Z 6  odehraných  kol jsme 4 zápasy vyhráli (z toho 1 kontumačně 
v Troskotovicích za neoprávněný start hráče domácích) a 2  zápasy jsme prohráli. Při pohledu na výsledky 
těchto utkání a loňskou výsledkovou sezónu musíme být všichni spokojenější a určitě i  fotbal nás 
všechny více baví, když se opět vyhrává a i dál na podzim bude vyhrávat častěji. Mezi naše dosavadní 
střelce se řadí s 5 góly Zdenek Fiala, další střelci jsou 2góloví Luboš Bogner, Martin Věchet, Kuba Stejskal 
a posila Tomáš Halva.  Jednou brankou přispěl taky náš na hřišti nepřehlédnutelný a pro mužstvo 
nepostradatelný kapitán Ondra Šabaka. §Do konce podzimu nám chybí ještě 5 zápasů. 

Rád bych touto cestou pozval naše fanoušky, aby přišli náš tým v domácích zápasech podpořit.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť. 

Olda Sobol

Příspěvky čtenářů

HROMOVÝ KLÍN Z PETROVIC

Každý kámen má svůj příběh. Většina prožívá svůj dlouhý život jako tuctové kamení na poli nebo 
v lese. Mnohem zajímavější jsou příběhy kamenů, které byly dotvořeny a použity lidmi. Díky všímavosti 
obyvatel naší vesnice se v Petrovicích v posledních letech daří nacházet různé zajímavé kamenné 
památky. Budeme o nich psát v některém z příštích čísel zpravodaje. Dnes vás seznámíme se zdánlivě 
obyčejným kamenem, jehož příběh je ale opravdu výjimečný. 

Na konci října letošního roku přinesli zaměstnanci stavební firmy na obecní úřad tmavý kámen 
s hladkým povrchem o rozměrech 9,2 x 5,5 cm. Byl náhodně nalezen na povrchu hromady vybagrované 
hlíny při zahazování příkopu kanalizační přípojky k budově fary. Předmět byl pravděpodobně vybagrován 
v místech, kde výkop prochází vnitřním prostorem farní stodoly.

Na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o větší díl zlomené kamenné sekerky z mladší doby 
kamenné (neolitu). Sekerka byla vybroušena z tmavě zelené břidlice do plochého, klínovitého 
tvaru. Broušené kamenné nástroje nejsou úplně běžným nálezem, ale na neolitických sídlištích 
se dají občas najít. Byly jak pracovním nástrojem tak prestižním předmětem lidí té doby. Podle 
posouzení Mgr. Martina Kuči, archeologa z krumlovského muzea, náleží tato sekerka do období 
kultury s moravskou malovanou keramikou. Můžeme tedy odhadnout stáří předmětu na asi  
5,5 tisíce let.

Na katastru Petrovic se nachází sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v trati Za humny, 
tedy asi 0,5 km západně od fary. Nález náhodně ztracené kamenné sekerky v intravilánu naší obce by 
tedy nebyl překvapivý. 

Při bližším ohledání předmětu jsme zjistili neobvyklé úpravy povrchu sekerky, které svědčí pro 
druhotné použití v pozdější době. Především se jedná o druhotné obroušení bočních hran. Běžné 
neolitické sekerky mají ostré boční hrany a čočkovitý profil na příčném řezu. Nápadným druhotným 
zásahem je také výrazná rýha po celém obvodu (tj. na obou stranách) sekerky. Na broušených kamenných 
nástrojích se občas vyskytují druhotné rýhy náhodně vzniklé např. pluhem při orbě. Takové poškození 
ale nebývá oboustranné. Rýha je patrná také na obroušených bocích. Vznikla tedy až po zbroušení 
bočních hran. Podrobným zkoumáním povrchu lze zjistit také nevýrazné, ale četné rovnoběžné rýhy. 
Na více místech jsou stopy po pravděpodobně úmyslném odlomení části kamene. Celý povrch sekerky 
je na rozdíl od běžných nástrojů tohoto typu spíše matný. Domníváme se, že sekyrka ztratila lesk také 
dlouhodobým druhotným používáním.
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Z archeologické i etnografické literatury je známo, že neolitické sekerky v lidovém prostředí nazývané 
„hromové klíny“ nebo „hromové kameny“ byly oblíbeným předmětem v lidové magii středověku 
a novověku. Podle tradičních představ, hojně rozšířených ještě v 19. století, měly tyto sekerky nebeský 
původ. Padaly na zem během bouřky. Blesky byly považovány za záblesky rychle letících hromových 
klínů. Podle lidových představ se hromové kameny zaryly hluboko do půdy a trvalo nějakou dobu, než 
vystoupaly na povrch. Tam poté byly náhodně nacházeny při práci na poli.

Praktické využití hromových klínů bylo různorodé, vždy však pozitivní, ochranné nebo léčivé. 
Pocházely totiž přímo z nebe. Někdy byla jejich síla a moc odvozována naopak z pekla, přesto bylo 
působení hromových klínů veskrze pozitivní.

Nejčastější použití hromových klínů bylo jako ochrana před ničivými účinky bouře a blesku. Kameny 
se dávaly za trámy střešního krovu, kde měly nejlépe ochránit stavení. Časté je také uložení hromového 
kamene do základu stavby jako ochranná tzv. základová obětina. Ochranné účinky těchto magických 
předmětů však byly mnohem širší, např. chránili vojáky v boji nebo se vkládaly do rukou rodičkám pro 
zdárný průběh porodu.

Velmi rozšířené bylo využívání léčivých účinků hromových kamenů jak u lidí, tak u dobytka. 
V některých krajích se vžil také lidový název „lékujícící kámen“. Tyto kameny obdařené magickou silou 
pomáhaly léčit různé neduhy, např. bolesti hlavy a krku, kloubů, zad, nemoci dýchacích cest, kožní 
choroby aj. 



32

Kameny se přikládaly na nemocná místa a jejich působení bylo podpořeno různým zaříkáváním. Jisté 
kouzlo i pro současného čtenáře má např. zaříkávání při použití těchto kamenů u kožních nemocí (lišajů): 
„Lišaji, lišaji nejlišajovatější, co se nestydíš, v pátek a ve středu křesťanské maso jíš.“ 

Podobnou léčivou moc měl také prášek naškrábaný z hromového kamene a smíchaný z vodou, 
vínem nebo kořalkou. Získávání léčivého prášku může být důvodem četných poškození povrchu naší 
kamenné sekerky.

Časté bylo použití hromových kamenů k léčení dobytka. Tato forma lidového léčitelství však nebyla 
vždy přijímána pozitivně, neboť tyto praktiky byly spojovány s čarodějnictvím.

Hromové kameny byly pro své účinky ceněny a vlastník takového předmětu měl v rámci vesnické 
komunity značnou prestiž. Ještě v 19. století bylo využívání těchto kamenů běžné. Léčivé hromové 
kameny se často půjčovaly. Léčení pomocí hromových klínů bývalo i výnosnou živností.

Ve světle těchto poznatků můžeme kamennou sekerku z petrovické fary s velkou pravděpodobností 
pokládat za tzv. „hromový kámen“. Byla vyrobena před více než šesti tisíciletími zručným neolitickým 
zemědělcem. Poté odpočívala dlouhou dobu v zemi, aby se znovu po mnoha tisíciletích probudila 
k druhému životu a sloužila obyvatelům středověkých nebo novověkých Petrovic. 

Kdy a proč se kamenná sekerka octla v areálu novověké fary už asi nezjistíme. Připomeňme jen, že 
současná fara je novostavbou z roku 1785. Před tím na místě fary bylo starší stavení. V blízkém okolí 
nálezu je však doloženo také bohaté středověké a ranně novověké osídlení. 

Bohužel okolnosti nálezu nám nedovolují nic víc než spekulace o posledním uložení kamenné 
sekerky do země. Pravděpodobnější se jeví souvislost se starším osídlením místa ve 14. - 16. století. Je 
ale také možné, že některý z osvícených petrovických farářů zabavil tento předmět v rámci potlačování 
pověrečných praktik prostého lidu. V krajním případě lze uvažovat o základové obětině k ochraně farní 
stodoly. Možná to zní trochu překvapivě, ale jsou známy případy použití tzv. „hromových kamenů“jako 
základových obětí také u křesťanských sakrálních staveb. 

V každém případě jde o zajímavý nález. Archeologických dokladů tzv. „hromových kamenů“ máme 
k dispozici mnohem méně než dokladů jejich využití v etnografické literatuře. Petrovický „hromový klín“ 
plánujeme od příštího jara vystavit v expozici našeho muzea v doškové chalupě.

K tématu tzv. „hromových kamenů“ existuje řada odborných publikací jak archeologických, tak 
etnografických. My jsme základní poznatky čerpali zejména z bakalářské práce Romana Malacha 
„Pověrečné představy o bouři a blesku“ dostupné na internetu.

Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi

Zveme vás...

•	 pondělí 16. listopadu 2015
LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY
 - sraz v 16.45 hodin před kostelem v Petrovicích
 - lampiony a strašidelné kostýmy s sebou
 - na hřišti vás čeká podvečer plný strašidel a ohnivých kouzel
 - pro odvážné je připravena stezka odvahy
 - v rukodělných dílničkách si můžete vyrobit dáreček na památku
 - občerstvení zajištěno (pivo, limo, káva, čaj, svařák, topinky)
 - koná se pouze za příznivého počasí
 - vstupné dobrovolné
 - pořádá TJ Petrovice
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•	 úterý 24. listopadu 2015
VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
 - obecní byt v budově MŠ, začátek v 16 hodin
 - přijďte si vyrobit vánoční dekorace z netradičních materiálů a netradiční technikou
 - pořádá Místní knihovna Petrovice
 - vstupné dobrovolné

•	 neděle 29. listopadu 2015
SLAVNOST SVĚTLA
 - kostel v Petrovicích, začátek v 18.30 hodin
 - adventní ekumenická motlitba Slavnost světla se zpěvy z Taizé
 - modlitbu doprovází zpěvem a hudbou Smíšený pěvecký sbor 
    Cantamus Corde Jezeřany-Maršovice
 - po skončení jsou všichni zváni na agapé v obřadní místnosti obecního úřadu

•	 začátek prosince 2015 (termín bude upřesněn)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 - vystoupení žáků ZŠ Lesonice
 - občerstvení zajištěno (svařené víno, čaj, srnčí guláš)

•	 sobota 5. prosince 2015
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
 - Mikuláš, andělé a čerti navštíví místní děti

•	 sobota 26. prosince 2015
VÁNOČNÍ  KONCERT
 - kostel Povýšení svatého Kříže v Petrovicích
 - vystoupí místní pěvecký sbor a hosté

•	 čtvrtek 31. prosince 2015
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
 - taneční zábava se skupinou Codex
 - kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin
 - pořádá ČZS Petrovice

Co je psáno v kronikách

ROK 1936

Počasí začátkem roku abnormálně teplé, sníh vůbec nepadal, za to dosti pršelo. Teplota ve dne 
i v noci většinou nad bodem mrazu. Dne 20. ledna v poledne na slunci +24 °C.

Ples dobr. hasičů se konal 26. ledna. Vstupné bylo 4 Kč. Hudebníků sedm.
Dne 19. ledna zřízeno ve škole za účasti 23 rodičů žáků zdejší školy rodičovské sdržení. Předsedou 

zvolen aklamací p. Rudolf Sláma z Petrovic, č. 108.
V lednu až v dubnu jedenkrát i dvakrát týdně cvičil říd. učitel ve škole mládež ve zpěvu. Chodilo asi 

20 děvčat a 15 hochů. Zpívali se písně národní i jiné.
Koncem února zpívali již skřivánci a přeletěli i špačci.
V sobotu 7. března večer o ½ 7 sešli se žáci i s rodiči, hasiči ve slavnostním kroji a ostatní občané 

ve škole. Říd. učitel promluvil o presidentovi Osvoboditeli a o dni Čsl. zahraničí. Po slavnosti odebrali se 
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všichni průvodem a lampiony za vesnici směrem sev. záp., kde byla zapálena „Masarykova vatra“. 
Po proslovu říd. uč. a zapění národní hymny se slavnost k narozeninám T. G. Masaryka skončila. 
Účast při slavnosti byla asi 250 osob.

V neděli 8. března vykonána v naší obci sbírka ve prospěch Čsl. zahraničí, která vynesla 147 Kč 
a zaslána čsl. ústavu zahraničnímu.

Na Bílou sobotu sešli se žáci, hasiči i občané u ozdobeného pomníku padlých a uctili památku 
mrtvých ve světové válce dvouminutovým tichem.

Ve čtvrtek 23. dubna vykonána v kostele náboženská zkouška. Po ní obdarováni žáci míst. šk. 
radou rohlíky.

„Svátek matek“ oslaven v neděli 10. května odpoledne ve škole besídkou s rodiči ve škole. Žáci 
po proslově říd. učitele přednesli různé výstupy, básně i zpěvy. Účast poměrně málo i s dětmi asi 
120 osob.

Ve čtvrtek 28. května vykonána ve škole oslava 52. narozenin p. druhého presidenta Edv. Beneše.
Dne 17. června zúčastnili se žáci s říd. učitelem vítání p. presidenta E. Beneše na křižovatce 

na státní silnici u Suchohrdlí.
1. září odešla def. uč. Fr. Moučková, která zde učila 4 roky na def. uč. místo do Něm. Knínic. 

Na její místo dána Bohumila Horáková, rodem z Rybníků.
Hody konány jako každoročně po tři dny. Od postavení pomníku padlých udržuje se zvyk, že 

v pondělí před zaváděním ženatým, navštíví se v doprovodu hudby pomník, kde se vyslechne 
zahrání národní hymny.

Na Dětský den vybrali žáci v naší obci celkem 86,50 Kč a poslán zmíněný obnos Opm.
Na honě dne 13. prosince zastřeleno v naší trati 49 zajíců.
Dne 14. června založena v naší obci civilní protiletecká ochrana. Říd. učitel jako velitel místní 

CPO vysvětlil v přednášce v hostinci význam CPO v naší obci a o účincích leteckého bombardování 
pumami a zamořování otravnými látkami.

Dne 29. a 30. července konáno u nás cvičení protiletecké ochrany. Členové všech složek v počtu 
80 osob byli od 24 do 2 hod. a od 23 do 1 hodiny v pohotovosti. Též hlídky po oba dny měly 
pohotovost.

Během roku bylo provedeno několik cvičení CPO, zvláště cvičen rychlý sraz, zatemnění a požární 
pohotovost.

Žně v tomto roce začaly začátkem července. Počasí v době sklizně bylo velice nepříznivé. 
Některé mandele musely zůstat na poli více než 3 týdny, takže obilí, hlavně žito, porostlo.

Sbor dobr. hasičů sehrál 13. prosince v hostinci národní operetku „Lucifer“. Doprovod klavírní 
obstaral říd. učitel. Hra se líbila. Na vstupném přijato 447 Kč.

Na Boží hod vánoční sešli se v hostinci na jevišti u jesliček a ozářeného vánočního stromku žáci 
zdejší školy s třídními učiteli a přednesli koledy, vánoční scény apod. Po té byly děti obdarovány 
pečivem, cukrovím i ovocem a ve škole 4. ledna 1937 cukrovím ze stromečku.

Dne 27. prosince sehrál spolek katol. žen a dívek divad. hru „Šídlo švec“ odpoledne i večer. 
Výtěžku použito na zvelebení zdejšího kostela.

Příjem obecní činil v roce 1936 celkem 64 083 Kč 95 h., vydání 45 510 Kč 50 h. Dluh obce 
na elektrické vedení, jež byl původně 142 650 Kč, klesl koncem t. r. na 63 650 Kč a dluh na opravu 
školy v r. 1933 činící 40 000 Kč klesl na 37 806 Kč 34 h.

Jmění obce k 31./12. 1936 činí: Kmenové jmění stříbrná renta 100 Kč, odškodňovací dluhopis 
4 500 Kč. Výdajné jmění: odškodňovací dluhopis z válečné půjčky 29 250 Kč, akcie Záp. Mor. 
elektráren 9 000 Kč a dílčí dluhopisy Z.M.E. 57 000 Kč. Na vklad. knížkách č. 104 uloženo 7 305 Kč 
a na č. 105 uloženo 5 892 Kč.

Školní rozpočet na rok 1936 činil 5 500 Kč. Obecní knihovna čítá ke konci t. r. 260 čísel.

…příště rok 1937
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budování mokřadů,12. 5. 2015 práce na stavidle, 27. 5. 2015

budování kamenné hráze, 27. 5. 2015 26. 6. 2015

11. 6. 2015 26. 6. 2015
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