ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Vánoční setkání v mateřské škole.

foto: Michal Štokinger

ročník 8, číslo 4/2015 (říjen - prosinec)

Živý Betlém v podání žáků
ZŠ Lesonice - 9. 12. 2015.
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Slovo starostky
Vážení občané,
nastal konec roku 2015 a s blížícím se novým rokem se opět ohlížíme za tím, co nám ten „starý“ rok
přinesl.
Pro naši obec byl rok 2015 velmi náročný, neboť se současně konaly dvě výstavby. Tou největší,
i co do finančního objemu, byla bezesporu splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. S odstupem
času si jistě mnozí oddychneme, že výkopové práce skončily, kanalizace s čističkou funguje, opravily
se vozovky a život v obci už není ničím omezen. Jsem velice ráda, že jsme toto nelehké období zdárně
překonali, i když se během stavby vyskytly problémy. Pro mě osobně bylo toto období jednoznačně
nejtěžší a děkuji Vám, že jsme vše společně zvládli. Vaše ohleduplnost a trpělivost byla opravdu
zapotřebí! Za všechny členy zastupitelstva přijměte poděkování za zodpovědný přístup k napojení svých
domácností ke kanalizaci, neboť tohle bylo jednou z podmínek získání dotace.
Tato v historii obce nejnákladnější stavba stála celkem 45 663 882,25 Kč, dotace ze Státního
fondu životního prostředí činila 28 411 843,03 Kč, dotace z Jihomoravského kraje na projekt a stavbu
1 873 500 Kč a příspěvek z VAS Třebíč 2 346 512 Kč. Obec si od banky půjčila celkem 13 000 000 Kč, které
budeme splácet po dobu 15 let.
Značná částka v rámci kanalizace byla vyčíslena na opravy krajských i místních komunikací, které
bohužel z velké části nebyly uznatelným nákladem k úhradě z dotací. Proto se tady hledaly úspory,
abychom šetřili obecní peníze. Teď si možná říkáte, že stav místních cest je žalostný a boční ulice se
mohly opravit lépe. V roce 2016 bychom se chtěli zaměřit na opravy těchto komunikací a současně
s nimi i opravy chodníků. Zastupitelstvo nechalo zhotovit studie a projekty na jejich rekonstrukce, avšak
rozpočet nám zdaleka nebude stačit na všechny úseky. Proto se tyto práce budou muset z finančních
důvodů rozdělit do několika etap a etapy do několika let. Navíc bychom rádi nechali zbudovat chybějící
chodníky v místech, kde je všichni postrádáme.
V měsíci únoru plánujeme s pracovníky vodárny a zástupci zhotovitelské firmy den otevřených dveří
v čistírně odpadních vod, abyste se mohli seznámit s provozem a podívali se dovnitř budovy. O termínu
Vás budeme včas informovat.
Jak už jsem zmínila v úvodu, probíhala současně s kanalizací ještě jedna stavba, a to mokřadních
prvků. Podrobnější článek k této akci jsem uvedla v minulém čísle našeho zpravodaje.
Věřím, že mokřadní prvky budou sloužit svému účelu a navíc bude toto místo pro Vás cílem
procházek a bude se Vám zde líbit. Nyní v zimě nabízí při mrazivém počasí zmrzlá vodní plocha celkem
pěkné kluziště, kde by se především děti mohly zdokonalovat v bruslení.
Celkové náklady na stavbu činily 3 825 708 Kč a podařilo se nám získat dotaci ve výši 3 409 844,30 Kč.
Úspěšní jsme byli také v žádosti na vytvoření tří pracovních míst pod obcí a od úřadu práce jsme tak
získali dotaci ve výši 262 000 Kč. O úklid obce se nám nyní starají paní Marcela Tomečková, paní Ivana
Frimelová a pan Karel Tréšek st., za nimiž je vidět kus odvedené práce. V tuto chvíli zatím nevíme, zda
budeme moci přijmout v rámci veřejně prospěšných prací nové pracovníky, ale včas budete informováni.
Koncem roku 2015 se nám podařilo díky Skupině ČEZ vysadit novou třešňovou alej, která podle
vyprávění rodáků byla v minulosti neodmyslitelnou součástí obce. Místo je sice jiné (pozemek podél
silnice k Boží muce), ale věřím, že v budoucnu si sem najdete cestu. Současně jsme z této dotace
15 300 Kč dosadili stromky do ovocného sadu. Děkuji všem, kteří se aktivně zúčastnili společné brigády.
Pomoc neodmítla ani ředitelka mateřské školy paní Zdeňka Müllerová a děti rovněž pomohly s výsadbou
stromků v sadě.
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V roce 2015 mě velmi potěšila návštěvnost doškové chalupy, což bezesporu příznivě ovlivnily školní
pořady, které se zde konaly. V minulých číslech zpravodaje jsme Vás informovali, že v rámci bakalářské
práce Štěpánky Janštové jsme tady školám nabídli programy, a to konkrétně tři. Na jaře ukázku všedního
dne v doškové chalupě, na podzim sklizeň darů země a před vánočními svátky advent v doškové
chaloupce. Všechny programy měly společné to, že si děti mohly vyzkoušet činnosti, se kterými se dnes
běžně nesetkají. S organizací a náplní pomohli ochotní občané, kterým patří velké poděkování. Bez
nároku na odměnu chodili vypomáhat a společné úsilí stálo za to. Naši doškovou chalupu navštívilo
včetně dětí ze 14 škol v okolí od dubna do prosince celkem 1 417 návštěvníků. Na vstupném se vybralo
29 790 Kč. Osvědčilo se i zpřístupnění v den vánočního koncertu 26. prosince 2015, kdy byla také hojná
účast. Jsem ráda, že se naše místní muzeum daří propagovat mezi veřejnost. V roce 2016 plánujeme
koncem dubna zahájení sezóny prohlídek tak trochu netradičně. Rádi bychom zde připomněli několik
druhů lidových řemesel a činností. Jste srdečně zváni!
Začátkem nového roku plánujeme zásadní aktualizaci webových stránek obce a ráda bych poděkovala
za dosavadní spolupráci v této oblasti Ivoši Hladíkovi, který doposud spravoval naše internetové stránky
a v minulosti se podílel na přípravách zpravodaje.
Do roku 2016 bych Vám jménem celého Zastupitelstva obce Petrovice ráda popřála hodně zdraví,
štěstí, lásky, spokojenosti a vzájemné tolerance.
Ať se Vám splní Vaše sny.
Irena Závišková, starostka obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
24. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. října 2015
•

ZO projednalo a schválilo žádost manželů Milana a Martiny Pelikánových o Souhlas se
stavbou dle § 96 odst. 3 písm. d) a § 104 odst. 1 stavebního zákona pro vydání územního
souhlasu a ohlášení stavby „Novostavba rodinného domu“. Dále ZO schválilo souhlas:
- s přesahem střešní roviny na pozemek p. č. 2292 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova z důvodu zachování stávající uliční čáry stávající zástavby rodinných domů,
- s provedením zateplení rodinného domu nad uvedeným pozemkem p. č. 2292, které bude
provedeno kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm,
- se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 2292, viz PBŘS, které je nedílnou
součástí dokumentace.
Předmětem je novostavba rodinného domu – stavebník Pelikán Milan a Pelikánová Martina,
na pozemku p. č. st. 152 v obci Petrovice, katastrální území Petrovice u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy MORES elektronic s. r. o. na výměnu 4 ks svítidel
veřejného osvětlení v ceně 13 100 Kč bez DPH.

•

ZO projednalo a schválilo žádost manželů Františka a Lucie Peterčákových na zrušení předkupního
práva na pozemek p. č. 70/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova na náklady žadatelů. Důvodem
je skutečnost, že na uvedeném pozemku stojí stavba rodinného domu žadatelů.

25. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. října 2015
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2015, viz příloha.

•

ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy mezi JUDr. Vojtěchem Mádrem, Brno, insolvenčním
správcem dlužníka Ing. Josefa Bognera a obcí Petrovice. Předmětem je koupě nemovitostí, a to
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pozemek p. č. 613/19 o výměře 29 m2, p. č. 616/14 o výměře 57 m2, p. č. 1095/27 o výměře 36
m2 a p. č. 1215/32 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Celková cena
uvedených pozemků činí 15 000 Kč. Koupi pozemků schválilo ZO na 15. zasedání dne 28. 5. 2015,
usnesení č. 10/Z15.
•

ZO bere na vědomí výši členského příspěvku dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč. Pro rok 2016 zapracuje obec do svého rozpočtu finanční částku 3 600 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo Žádost o novou licenci firmy ADOSA a.s., Zastávecká 1030, Rosice,
IČ: 49448170. Jedná se udělené nové licence na provoz linky veřejné linkové osobní dopravy
vnitrostátní Ivančice – Mor. Krumlov – Hostěradice – Prosiměřice – Suchohrdly – Znojmo, linka
432, zahájení provozu 13. 12. 2015, časové rozložení spojů: 2 páry spojů v soboty, neděle a státem
uznané svátky.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330027561/001 mezi
obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o stavby realizované pod názvem „Petrovice 25,
89, 119, rek. Příp. NN“ na pozemcích obce p. č. 1699/3 a 1704/2 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova.

•

ZO na základě vydaného záměru (usnesení č. 16/Z23) schvaluje prodej nově vzniklé parcely p. č.
2708/3 o výměře 115 m2 a p. č. 1449/6 o výměře 29 m2 (usnesení č. 7/Z15) vše v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova. Jediným zájemcem je Iveta Jandásková, Petrovice č. p. 82. Cena za 1 m2
činí 35 Kč. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky
uhradí dle dohody kupující.

•

ZO na základě vydaného záměru (usnesení č. 4/Z21) schvaluje prodej nově vzniklé parcely
p. č. 268 o výměře 112 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova jedinému zájemci Davidu
Kučerovi, Petrovice č. p. 45. Jedná se o pozemek, na němž stojí hospodářská budova jakou součást
nemovitosti č.p. 32, kterou obec prodala Davidu Kučerovi na základě kupní smlouvy v červnu 2008.
Obec prodávala tuto nemovitost s vědomím, že celá budova stojí na st. parcele č. 34. Kupující se
stejným vědomím veškeré budovy i s pozemky kupoval. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
byla kupní cena stanovena na celkovou částku 2 118 Kč. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením
a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

•

ZO na základě vydaného záměru (usnesení č. 10/Z22) schvaluje prodej nově vzniklé parcely
č. 1702/4 o výměře 5 m2 a parcelu č. 1699/12 o výměře 20 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova jedinému zájemci Martinu Karandyszewskému, Petrovice č. p. 139 za cenu 35 Kč za m2.
ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle
dohody kupující. ZO dále schvaluje polovinu úhrady za geometrický plán č. 378-366/2015. Celková
cena činí 6 050 Kč, Martin Karandyszewský uhradí obci 3 025 Kč.

•

ZO schvaluje nákup parcel od p. Martina Karandyszewského, Petrovice č. p. 139, a to: parcely č.
2991 o výměře 26 m2, č. 2992 o výměře 3 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za cenu 35 Kč
za m2. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky
uhradí dle dohody kupující.

•

ZO schvaluje nákup parcely p. č. 400/15 o výměře 160 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
od manželů Jiřího a Vlastimily Vaculíkových, Petrovice čp. 144. ZO pověřuje starostku obce
vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

•

ZO schvaluje nákup parcely p. č. 400/14 o výměře 346 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
od Stanislava Štrose, Lesonice 106. ZO pověřuje starostku obce vyhotovením a podepsáním kupní
smlouvy. Správní poplatky uhradí dle dohody kupující.

•

ZO pověřuje starostku oslovením 3 firem na zhotovitele prodloužení vodovodu a kanalizační
stoky S 17 k novostavbě RD Pavel Bogner. ZO doporučuje požádat o cenovou nabídku tyto firmy:
Colas a.s. Znojmo, Inženýrské stavby Neumann Znojmo, VHS plus s. r. o., Znojmo. Do žádosti bude
uveden termín zhotovení do 15. 12. 2015, termín doručení cenových nabídek bude 12. 11. 2015
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do 14 hodin na obecní úřad Petrovice. Obálky označené heslem „VŘ – neotvírat“ budou otevřeny
na příštím zasedání ZO dne 12. 11. 2015 v 19 hodin.
26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. listopadu 2015
•

ZO projednalo došlé nabídky na prodloužení vodovodu a kanalizace (stoka S17). V řádném termínu
došly cenové nabídky od 3 uchazečů:
o
o

o

Inženýrské stavby Neumann, s.r.o., Nad Splavem 2884/7, 66902 Znojmo, celková cena
281 916 Kč včetně DPH
Colas CZ a.s., Hakenova 3640/21, 66902 Znojmo, celková cena 314 600 Kč včetně DPH
VHS plus s. r. o., Dobšická 17, 67021 Znojmo, celková cena 307 505 Kč včetně DPH.

ZO schválilo výběr nejlevnější nabídky od firmy Inženýrské stavby Neumann.
•

ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nově vzniklé parcely č. 2282/3 o výměře 346 m2 (lesní
pozemek). Parcela vznikla oddělením od parcely č. 2282 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
podle geometrického plánu č. 387-498/2015, vyhotoveným Geodézií Podyjí Znojmo. Záměr bude
vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•

ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh bude vyvěšen na úředních deskách
po zákonem stanovenou dobu.

•

ZO projednalo a schválilo mimořádný příspěvek pro MŠ Petrovice ve výši 3 000 Kč.

•

Starostka seznámila ZO se záporným stanoviskem SÚS JMK k požadavku obce na opravu
problematických úseků krajské komunikace v obci (podzemí u domu č. p. 49 a opěrná zeď u doškové
chalupy). ZO schválilo pořízení statického posudku na stav opěrné zdi u doškové chalupy.

•

ZO projednalo a schválilo žádost manželů Pelikánových o souhlas s povolením připojení plánované
novostavby rodinného domu včetně garáže na pozemku p. č. 152 na stávající obecní komunikaci
na pozemku p. č. 2292 zřízením nového sjezdu.

27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. listopadu 2015
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2015.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku mezi obcí Petrovice a Vodovody a kanalizace,
svazek obcí se sídlem v Třebíči. Předmětem smlouvy je vklad movitého a nemovitého majetku obce
(splašková kanalizace a ČOV Petrovice) v celkové pořizovací ceně 41 735 847,31 Kč do hospodaření
Svazku.

•

ZO projednalo a schválilo žádost TJ Petrovice o úhradu nákladů na vodné a stočné.

•

ZO vzalo na vědomí uzavření MŠ v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 57_15 mezi Nadací
ČEZ, a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 15 300 Kč obci
na akci „Výsadba ovocných stromů v obci Petrovice“.

28. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. prosince 2015
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 13/2015.

•

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku z DSO Moravskokrumlovsko
mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Jedná se o převod pivních setů v celkové ceně
11 132 Kč.
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•

Starostka informovala ZO o situaci vzniklé v důsledku soudního sporu s dodavatelem energií
Energie pod kontrolou.

•

ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2015 k provedení řádné inventarizace a závazků ke dni 31. 12.
2015 včetně složení Ústřední inventarizační komise, Dílčí inventarizační komise a Likvidační komise.

•

ZO projednalo a schválilo pořízení 500 ks propagačního materiálu obce za cenu 3 Kč/ks. Tento
materiál obec pořizuje ve spolupráci s MěKS Moravský Krumlov. Částku 1500 Kč zaplatí obec
v letošním roce.

•

ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole č. 859/15/783 z provedené kontroly OSSZ Znojmo.

•

Starostka informovala ZO o vydání kolaudačního souhlasu o povoleném užívání stavby „Mokřadní
prvky v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“.

•

ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o konání Silvestrovské zábavy dne 31. 12. 2015.

•

ZO projednalo a schválilo pořízení softwaru pro účetní ke zpracování mezd v částce cca 3000 Kč.

Informace občanům
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Společnost E.ON oznamuje občanům, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci ve dnech:
úterý 12. ledna 2016			
pondělí 18. ledna 2016
pátek 22. ledna 2016			
pondělí 25. ledna 2016
vždy v době od 7.00 do 15.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v zimních měsících se neudržuje prostranství placu před kulturním
domem. Speciální beton je po dešti a při mrazech kluzký a hrozí nebezpečí pádu. V tomto počasí na tuto
plochu prosím nevstupujte! Děkujeme za pochopení.

BEZOHLEDNÉ parkování v obci
Mnohému řidiči projíždějícímu naší obcí se stalo, že musel vyhýbat vozidlům stojícím na okraji
silnice. Protože se na tuto problematiku občané ptají, zjistili jsme, co říká o stání na komunikaci zákon.
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích při stání musí zůstat alespoň jeden volný jízdní
pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy, to znamená, že vedle stojícího vozidla by měla
zůstat minimálně 6 metrů široká silnice. Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně tři metry pro oba směry jízdy. Vzhledem k tomu, že šířka silnice v naší obci je právě výše
zmíněných 6 metrů, je zřejmé, že každé vozidlo parkující na silnici porušuje zákon a jeho majitel může
být policií ČR pokutován. Žádáme tedy řidiče o ohleduplné parkování svých vozidel buď na vlastním
pozemku či větších obecních prostranstvích, např. u kostela, kapličky, zastávky nebo hřbitova. Při stání
na místních komunikacích postačuje, je-li zachována průjezdnost komunikace.
Děkujeme za ohleduplnost a pochopení!
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADU:
Směsný komunální odpad (popelnice) – 1x za 14 dní, lichý čtvrtek
Plasty - 1x za 14 dní, liché úterý
Papír - 1x měsíčně (svoz 4. 1. 2016 - dále vždy v pondělí po 4 týdnech)
Sklo barevné - 1x za 2 měsíce (svoz 9. 2. 2016 - dále po 8 týdnech)
Sklo bílé - 1x za 2 měsíce (vždy první týden v měsíci 2., 4., 6., 8., 10., 12. měsíc)
Nebezpečný odpad – termíny budou upřesněny
Velkoobjemový odpad – termín bude upřesněn

POPLATEK ZA ODPADY:
Od 4. ledna 2016 vybíráme poplatky za svoz odpadů z domácností.
Roční poplatek zůstává beze změny, tedy 450 Kč za občana přihlášeného k trvalému pobytu v obci
a 450 Kč za nemovitost sloužící jako chalupa, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Letos jsou
pro vás opět připraveny známky, které prosím nalepte na popelnice (jako v loňském roce). Žádáme
občany o úhradu poplatku nejlépe do konce dubna 2016.
Rovněž apelujeme na místní podnikatele, aby si se svozovou firmou vyřídili smlouvu o nakládání
s odpady. Po zaplacení poplatku si přijďte vyzvednout známky i na popelnice, které máte přihlášeny
na své provozovny.
Platby za svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) můžete provádět hotovostně v kanceláři
obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce 1583584339/0800, variabilní symbol 1340xxx
(xxx = číslo popisné), konstantní symbol 0308.
příklad variabilního symbolu: nemovitost č. p. 9 – 1340009
V případě, že poplatek hradíte bankovním převodem, dostavte se prosím k vyzvednutí známek
do kanceláře obecního úřadu.
Děkujeme.

POPLATEK ZA PSA:
Od 4. ledna 2016 vybíráme roční poplatky ze psů. Cena zůstává beze změny, tedy 50 Kč za psa, 150 Kč
za každého dalšího psa téhož majitele.
Poplatky prosím uhraďte do 30. 6. 2016.

POPLATEK ZA INTERNET:
Poplatek za internet je vybírán v průběhu celého roku.
Využít můžete i nastavení trvalého příkazu k úhradě ze svého účtu na bankovní účet obce.
Výše částky je stanovena ve smlouvě na základě zvolené rychlosti.
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REKONSTRUKCE KOPANÉ STUDNY NA HŘBITOVĚ
Koncem roku 2015 nechala obec Petrovice opravit studnu na místním hřbitově. V létě, kdy bylo
velké sucho a navíc probíhaly práce s výstavbou kanalizace, klesla voda tak, že nebylo možné vodu ze
studny napumpovat. Jako náhradní zdroj vody posloužily kabiny. S jakoukoli vysprávkou pumpy ochotně
vypomáhá pan Vladimír Sobol, za což mu touto cestou děkujeme.
Na kompletní rekonstrukci byla oslovena nově založená firma MK STUDNY. Po odkrytí betonového
poklopu bylo zjištěno, že kopaná studna je hluboká necelých 6 metrů vystrojená skružemi o průměru
80 cm. Poslední skruž byla oddělena od ostatních a zapříčena na dně studny. Vodní sloupec byl cca 40 cm
a přítok prakticky žádný.
Uvolněnou skruž na dně studny pracovníci firmy pomocí navijáku přitáhli na její původní místo.
Železnou pásovinou přišroubovali poslední 3 skruže k sobě a do nich zatloukli 50 cm dlouhé kotvy, aby
byla zajištěna stabilita.
Dno studny pokrývala asi čtyřiceticentimetrová sedlina, ve které byla zakonzervována spousta
pokladů (kalíšky od svíček, plechové vršky svíček a spousta dalšího už rozpadajícího se železa včetně
plechového kbelíku). Pod touto vrstvou už začal tvrdý pískovec, který je pro kvalitní vodu ideálním
podložím. V čím dál větší hloubce přítok vody sílil. V hloubce 8 metrů bylo zapraveno dno. Pomocí
menších skruží o průměru 60 cm je studna vypažena až dochází k překrytí s původními skružemi.
Jako obsyp byl použit praný štěrk frakce 8/16. Na závěr celou studnu tlakem vody umyli a poté natřeli
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penetračním nátěrem, který skruže oživí a prodlouží jim životnost. Celá studna byla uzavřena novým
a větším betonovým poklopem.
Podle čerpací zkoušky vypočítali momentální přítok studny, a to 10 000 l/hod., do studny se
nevyplavuje žádný tekutý písek, proto tato studna patří k velice kvalitnímu vodnímu zdroji. Upozorňujeme,
že vodu v žádném případě nedoporučujeme pít, slouží pouze k zalévání rostlin na hřbitově!!!
Obec Petrovice děkuje za kvalitně a rychle odvedenou práci a velmi oceňujeme vstřícnost vedení
obcí Dobelice a Lesonice. Každá obec přispěla na rekonstrukci studny částkou 7 000 Kč. Děkujeme!

Ze života mateřské šloly
Od podzimu k Vánocům
Jak bylo v minulém čísle zpravodaje slíbeno, píši Vám nyní o našem školkovém podzimu
a předvánočním čase. V době sklizně jsme poznávali ovoce, zeleninu a další plodiny z místních zahrad
a polí a to nejen podle vzhledu, ale také ochutnáváním a poznáváním možností zpracování a uchovávání.
Ano, pro děti, které petrovickou školku navštěvují, to není téměř nic nového. Běžně doma s rodiči nebo
u prarodičů pomáhají se zahradničením, uskladňováním úrody, připravováním marmelád, skládáním
ovoce k sušení či přípravou pečených čajů, šťáv a mnoha dalších dobrot. Tohle všechno je moc dobře, je
to důležité, protože to vede naše děti blíže ke zdravým a poctivým potravinám, přírodě, pobytu venku,
dívání se kolem sebe a to vše zcela přirozeně. Dále jsme se seznamovali s listnatými a jehličnatými
stromy, jejich plody a bylo nám velkou ctí, pomoci zasadit nové ovocné stromy v obecním sadu. Bylo
krásné sledovat, jak děti nadšeně pomáhaly, vyzbrojeny dětskými lopatkami a hrabičkami, s přípravou
děr i následným zahrnutím stromků.
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29. října proběhla na místním hřišti odpolední Drakiáda. Letos nám vítr přál a díky tomu se chvíli
po zahájení akce vzneslo mnoho draků k nebi. Pro všechny to byla velmi pěkná podívaná. Jako vždy
bylo kolem zábradlí a pod pergolou připraveno několik stanovišť, kde si účastníci mohli vyzkoušet např.
lov draka, upíří kuželky shazované dýní, skládání draka, sestřelování plechovek, krmení draků a další
aktivity. Pro děti byla připravena sladká odměna a pamětní list.
V listopadu jsme začali s vyráběním dárků k vánočnímu vystoupení, např. keramického stromečku
v odpolední dílničce s rodiči či prarodiči. Během adventu jsme vytvořili ještě mnoho pěkných výrobků
i dekorací, společně vyzdobili celou školku a měli možnost zhlédnout divadelní představení nejen v Mor.
Krumlově v kinosále – ,,Pekelnou pohádku“ a ,,Vánoce s kamarády“, ale také přímo ve školce, kdy za námi
přijelo maňáskové divadlo Šikulka s naučnými pohádkami pro nejmenší. Začátkem prosince jsme také
s velkou radostí přijali pozvání na ,,Advent v doškové chaloupce“, kde jsme si tentokráte s báječnými
,,tetkami“ vyzkoušeli vyrábění vánočních ozdob ze slámy, sušeného ovoce a mašliček, výrobu voňavého
vrkoče, který jsme si s sebou odnesli k výzdobě třídy a který nám pak celý advent připomínal pěkné
dopoledne v doškové chaloupce. Dále jsme si procvičili prstíky při válení ,,žížal“ na vanilkové rohlíčky,
pouštěli plující zapálené skořápkové lodičky, vyslechli si příběh o Ježíškovi a na vlastní oči i tvář jsme
poznali tradici o Lucce, která před Vánoci obcházela domácnosti a pírkem i bystrým zrakem kontrovala,
má-li hospodyně vše řádně uklizeno. V chaloupce byla Lucka spokojena. Pak přišla chvíle zdobení
stromečku, kdy každé z dětí pověsilo některou z ozdob starých časů – jablíčko, malovaný perníček,
slaměnou ozdobu, oříšek…

Když byl stromeček ozdobený a tety zapálily svíčky, ještě jsme si popovídali při vánočce, vanilkových
rohlíčcích a voňavém ovocném čaji a plní dojmů jsme se rozloučili a vydali na cestu zpět do školky. Znovu
děkujeme!
Pro nás pak nastal čas příprav a zkoušek k předvánočnímu setkání, ale o tom se dočtete zase dále.
Markéta Gajdošová, uč.

Vánoční setkání v Mateřské škole v Petrovicích
...byl konec listopadu 2015 a já jsem přemýšlela o tom, co letos v předvánočním čase připravit
za vystoupení s dětmi z naší mateřské školy pro jejich nejbližší. A protože celý rok se vzděláváme podle
školního vzdělávacího programu „Pohádkovým krokem projdeme celým rokem“, který je zaměřen
na čtyři roční období, bylo rozhodnuto: prožijeme ho s dětmi tentokrát opravdu pohádkově, a to
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dramatickou činností. A tak jsem se
pustila do skládání pohádkového
příběhu
„O ročním království a skřítku
Zvídálkovi“, který jsme s dětmi
od začátku prosince začaly
nacvičovat.
A pak tu vyvstal ještě jeden
problém: nejenom co připravit, ale
i kde program všem ukázat
- v naší mateřské škole, nebo
v kulturním domě? Od samého
začátku jsme byli rozhodnuti pro
mateřskou školu, a to z několika
důvodů: máme letos pouze 6
předškoláčků (loni jich bylo 13)
a pak většinu malých dětí, které
se teprve začínají zapojovat
do dramatických, pohybových
i pěveckých činností. Těmto malým
dětem každá změna prostředí činí
problém ať po stránce psychické
či orientační, který se dá odstranit
pouze
několikanásobným
trénováním, pokud to není v naší
mateřské škole, na kterou jsou
děti zvyklé. Přesto však hlavním
důvodem
konání
vystoupení
ve školce bylo něco zcela jiného:
tentokrát jsme chtěli prožít naše
setkání v krásně vyzdobeném,
téměř rodinném prostředí naší MŠ
a jelikož v letní části pohádky děti
vystupovaly v plavkách a bosé, taky
se většina z nich během vystoupení
třeba i 3x převlékala z role do role
a kostýmů i pomůcek bylo tolik, že
prostředí naší mateřské školy bylo
od samého začátku předurčeno.
Vím dobře, že se v kulturním domě
dá bez jakékoliv úhrady zřizovateli
zatopit, za což obci Petrovice touto
cestou děkuji, ale přesto jsme my
jako učitelky nechtěly, aby děti
svoje vystoupení o vánočních
prázdninách odstonaly.
Na danou situaci, konání
vystoupení v menších prostorech
mateřské školy, se bylo nutno
zodpovědně připravit. A tak jsme
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písemně od rodičů zjišťovali jejich
zájem, tzn. počet diváků z řad
rodičů, sourozenců i prarodičů,
kteří se chtějí přijít do školky na své
děti podívat. Byli jsme všichni
připraveni i na variantu, že pokud
bude diváků hodně, odehrajeme
naši pohádku 2x, a to ve středu
16. 12. a v pátek 18. 12. Po pečlivém
sečtení všech zájemců jsme zjistili,
že se k nám chystá 24 rodičů
s 11 dětmi a 20 prarodičů. Tento
počet diváků se do našeho
pomyslného hlediště na židličky
v herně bez problémů vejde
najednou, a tak bylo rozhodnuto:
vystoupení se bude konat ve středu
16. 12. 2015 v 15.30 hodin. S dětmi
jsme vyrobily pozvánky a všichni
byli do naší mateřské školy srdečně
pozváni. Zbývalo už jen dovézt
z kulturního domu do naší šatny
velký stojan na kabáty, aby i v šatně
si všichni diváci mohli odložit a při
vystoupení se cítili příjemně.
Za toto děkuji pracovníkům pod
obcí, kteří nám též ochotně
kdykoliv pomohou.
A pak už nastal ten den
s velkým D, na který se děti už
od samého rána moc a moc těšily.
Nejen na to, jak celý pohádkový
příběh svým nejbližším zahrají,
ale i na samotné převlékání
do spousty kostýmů: skřítka
Zvídálka, víly Jarněnky, Letněnky,
Podzimněnky, Zimněnky, Sluníčka,
fotbalistů, kytiček a jarních
broučků i zvířátek, do plavců,
vodních vln, dětí s draky,
dešťových panenek, Mikuláše,
andílka i čerta s čerticí, sněhuláka
a sněhových vloček...Bylo jich
spousta, a což teprve když jsme
naše děti začaly líčit jako skutečné
herce. Také od rána se chystalo
pro diváky pohoštění, a tak děti
připravovaly na tácky všechno to
krásné voňavé vánoční cukroví,
za které děkujeme maminkám.
Ještě připravit všechny dárečky
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Zápis
do mateřské školy
je ve středu
17 února 2016
od 10.30 hodin,
s sebou vezměte očkovací
průkaz a rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.
Tel.: 515 323 124

– keramický stromeček, vánoční zvonečky, ozdobená jablíčka, vyřezávaný dětský Betlém a andělíčky,
které pro své nejbližší děti od listopadu vyráběly. Celá mateřská škola s rozsvíceným vánočním
stromečkem a spoustou svíček dýchala vánoční atmosférou, a tak za zaznění vánočních koled začali
přicházet první diváci. A sešlo se jich skutečně kolem padesáti.
Pak už zazvonil zvoneček a pohádka "O ročním království a skřítkovi Zvídálkovi" začala. Že byl skřítek
Zvídálek a všechny roční víly v hlavních rolích moc šikovní, také všechny ostatní menší děti ve všech rolích
přímo okouzlující, o tom svědčí naše fotografie i DVD, které byly na památku pro všechny z vystoupení
pořízeny. Největší odměnou pro nás ale byl několikerý velký potlesk od diváků. Přesto asi největší aplaus
si zasloužili naši fotbalisté a plavci se slunečními brýlemi a nafukovacími balóny.
Také vystoupení dětí s obrazy všech 12 měsíců připomnělo nejen skřítkovi Zvídálkovi a víle
Zimněnce, ale i všem přítomným, jak ten čas rychle letí...
Spousta krásných písniček, pohybových skladeb i básniček v podání našich nejmenších a jejich
závěrečné vystoupení s rozsvícenými andělíčky při melodii vánočních koled se neobešlo bez slz dojetí
v očích některých maminek či babiček...
A  tak mi závěrem dovolte, abych za všechny děti i zaměstnance Mateřské školy v Petrovicích
popřála Vám všem krásný rok 2016. A věřte, že krásný je každý rok, který můžeme prožít se svými
nejbližšími ne v bohatství, ale ve zdraví, štěstí, lásce, klidu a míru....
Zdeňka Müllerová, ředitelka MŠ Petrovice

Ze života ZŠ Lesonice
Postřehy ze školy v Lesonicích
Plavání
Začátek letošního roku byl trochu netradiční, hned druhý zářijový týden jsme začali jezdit do Znojma
na plavecký výcvik. Některé děti se těšily, jiné měly obavy z neznámého, ostatní doufaly, že se naučí plavat.
Výcvik probíhal hravou formou, plavci se zdokonalili v plaveckých technikách, neplavci se naučili plavat
a ti, co se báli, snad svůj strach překonali a vše, co se v plavání naučili, uplatní nejen v létě na koupališti,
ale i v zimě, někde v krytém bazénu. Instruktorům v plavecké škole patří velké „DĚKUJEME“!
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Co nového ve školní družině?
Ve školním roce 2015/2016 jsme se zaměřili na poznávání České republiky. Náš plán má název „My
máme rádi Česko“. Děti se seznamují s jednotlivými kraji, tradicemi, zvyklostmi a krajovými specialitami.
Pokračujeme v týdenním zaměření. V turistice vyrážíme na výpravy do okolí obce a do lesa. V esteticko –
výtvarném tvoření vyrábíme podle svátku a ročních období. Sportovně se vyřádíme při soutěžích a hrách.
Relaxace byla v průběhu plavání věnována relaxační technikám, ale patří sem i filmová odpoledne
a mantrické kresby s hudbou. Jeden den jsme zvolili jako volnou činnost. Pokud počasí dovolí, chodíme
na školní zahradu, staráme se o hejno karasů ve vybudovaném rybníce. Díky panu starostovi jsme
rybníček osázeli vodními rostlinami.
Dýňová dílnička s rodiči a lampionový průvod

Koncem října se uskutečnilo už sedmé společné tvoření s rodiči. Děti společně s některým z rodičů
vyřezávaly a zdobily dýně, které jsme rozsvítili večer před lampionovým průvodem. Ten byl letos
ve znamení pozorování barevných dýňových strašidel a v cíli hledání pokladu. Na lampionovém průvodu
se sešlo asi čtyřicet dětí rozmanitého věku ve strašidelných kostýmech. Poděkování patří paní Lence
Záviškové, která připravila pro děti zpestření, v podobě pamětní hry.
Na konci čekal děti poklad, medaile,
perníkové dýně, teplý čaj a sladkosti
od pana starosty.
Zdravá školní kuchařka, část druhá
– Vánoční pečení
V rámci projektu „Zdravá kuchařka“
si v první části děti připravily svačiny
a nechaly je ochutnat babičkám
a dědečkům v rámci Dne seniorů.
V druhé části „zdravé školní kuchařky“
vyzkoušely na vlastní kůži vánoční
pečení. V hodině pracovních činností
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tvořily zdravou pochoutku - švestky
s mandlemi v čokoládě a kokosu. Každý
ročník měl k dispozici sušené švestky,
oloupané mandle, rozpuštěnou čokoládu,
párátka a kokos. Výsledky svého snažení
ochutnaly děti při vánočním obdarování
22. 12. 2015.
Přírodní školní zahrada
Naše přírodní školní zahrada odpočívá
a děti se těší na sníh, abychom mohli
dovádět na sněhu, stavět sněhuláky
a koulovat se. Děti s pomocí rodičů
vyrobily ptačí budky, které čekají na své
umístění na „budkovníku“ v zahradě
a některé budky budou rozmístění
po školní naučné stezce. Abychom před
Vánocemi nemysleli jen na svá bříška,
vytvořily děti také zdravou svačinku
do krmítka, pro ptáčky a zvířátka v lese.
A jak se vyrobí budka pro ptáčky, popsal
podrobně Honzík Hladík.
Jak jsem vyráběl ptačí budku, Jan
Hladík, žák 4. ročníku
Paní učitelka Houdková přišla
s návrhem, aby každý žák vyrobil ptačí
budku, že si je dáme na školní zahradu.
Nápad se nám moc líbil. Přišel jsem ze
školy domů a řekl to rodičům. Rodičům se
nápad taky líbil. Ale jak začít?
Nejdříve jsem si musel sehnat materiál. Šel jsem za dědou a poprosil ho o dřevo. Děda má zkušenosti
a já jsem věděl, že mi poradí, protože on sám také vyrábí budky pro ptáčky. Děda totiž chová papoušky
a andulky. Ohobloval mi prkna a ty jsem si donesl domů. S taťkou jsme vše proměřili a namalovali, jak
asi bude budka vypadat. Pak jsme prkno nařezali a sešroubovali do sebe. Ještě jsme přemýšleli, jak se
podívat do budky a kontrolovat, zda tam jsou zabydleni nějací ptáci. Tak jsme udělali otevírací střechu.
Budka se nám povedla. Ještě jsem ji vylepšil namalováním. Chtěl jsem, aby se hodila do přírody a byla
maskovaná, proto jsem použil zelenou a hnědou barvu.
Z výroby své budky jsem měl radost a byl jsem rád, že mi ochotně pomáhal děda a taťka.
Společné bubnování na drumbeny
Drumben je víceúčelový český výrobek – nábytek a rytmický nástroj v jednom. Ideální pro prevenci
rizikového chování mládeže. Byl vyvinut ve spolupráci s pedagogy a psychology speciálně pro potřeby
škol. Je vyroben z recyklovaného papíru a dřeva. Pozvali jsme do školy autora drumbenu Zdeňka
Rollera a sdíleli jsme zážitek ze společného bubnování.
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Setkání pod vánočním stromem
„Na vědomost se dává, že už po sedmé se setkáváme pod vánočním stromem, abychom přivítali
adventní období…“, hlásil posel dobrých zpráv Honzík Kylián a zval ke společnému zhlédnutí Živého
Betlému v Petrovicích a následně v Lesonicích i ke zpěvu koled v rámci celostátního programu Česko
zpívá koledy.
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Vánoce v doškové chalupě
Poslední vyučovací den před Vánocemi jsme navštívili doškovou chalupu v Petrovicích. Děti viděly
a vyzkoušely si, jak slavili Vánoce lidé před více jak 150 lety v obyčejné chaloupce, jaké zvyky dodržovali,
jak zdobili stromeček a hlavně, jak si z obyčejných věcí dokázali projevovat lásku, úctu, radost a pokoru.
Vanilkové rohlíčky vlastnoručně upečené chutnaly báječně. Děkujeme Štěpánce za výborný nápad oživit
minulost a přibližovat ji dětem interaktivním způsobem. Děkujeme za pozvání.
V novém roce přejeme všem hodně štěstí, spokojenosti a úsměvu ve tváři.
Simona Houdková, učitelka a vychovatelka ZŠ Lesonice
Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice

Informace z knihovny
Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň,
přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, osobní, pracovní a školní úspěchy.
Těšíme se na setkání v novém roce 2016.

I v novém roce 2016 bude knihovna nadále nabízet své služby ve formě obalování knih, brožur
a učebnic za poplatek 5 Kč.
Půjčovné zůstává stejné jako v loňském roce 20 Kč/čtenář/rok
Provozní doba knihovny je každý pátek od 17 do 19 hodin.
Mgr. Klikarová Drahomíra
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Uskutečněné akce
VINOBRANÍ
Členové místní organizace Českého
zahrádkářského svazu připravili letos
tradiční taneční zábavu „Vinobraní“
na sobotu 17. října. Návštěvníky této
společenské akce přivítal sál kulturního
domu tematicky vyzdobený hrozny
a vinnou révou. Spokojeným návštěvníkům
hrála k tanci skupina Fantazie a dobrou
náladu zúčastněných podpořil výborný
burčák. Poděkování patří sponzorům z řad
místních podnikatelů, kteří přispěli výhrami
do bohaté tomboly.
DÍKY NADACI ČEZ JSME VYSADILI OVOCNÉ
STROMY
Obci Petrovice se podařilo získat
nadační příspěvek ve výši 15 300 Kč, který
posloužil na pořízení 26 ovocných stromů,
16 ks kůlů, chrániček a hnojiva. Díky dotaci
vznikla v obci třešňová alej podél silnice
k Boží muce ve směru na Hostěradice
a dosázeli jsme stromy do obecního sadu.
Na sobotu 7. listopadu 2015 byla
svolána veřejná brigáda, které se zúčastnily
děti s dospělými z Petrovic a Lesonic.
S výsadbou v sadu aktivně pomohly i děti
za místní mateřské školy, které tato práce
velice zaujala.
Zastupitelstvo obce Petrovice děkuje
všem za pomoc. Jsme rádi, že se dobrá věc
podařila. Velké poděkování patří Nadaci
ČEZ.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SE STEZKOU ODVAHY
– 16. 11. 2015
„Mami, bude lampioňák“, hlásil
mi náš čtyřletý Jiříček, když jsem si
pro něj přišla do školky. „To je fajn“,
řekla jsem mu. „A stezka odvahy“.
„Dobře, že se těšíš“, dodala jsem
zadumaně. V hlavě už mi šrotovalo,
jakou letos zvolím rodičovskou
taktiku. Bude to náš třetí ročník.
Když jsme se zúčastnili poprvé,
na stezku jsme se vůbec neodvážili.
Říkala jsem si, nebudu dítě
zbytečně traumatizovat. Loni to
nebylo bez pláče. Veškeré zážitky
přebil hořící lampión (náš hořící
lampión). Poučena jsem letos
investovala do tyčky s ledkovou
žárovičkou a lampióny jsem raději
pořídila dva. I do rezervy.
Kostým jsme si nachystali
v předstihu. Přesto se vyskytl
zádrhel. Malý kouzelník měl hábit
i zaručeně pravý kouzelnický klobouk
(díky Maru za vyrobení, sama bych
to nesvedla), ale zapomněli jsme
na hůlku. Takže posloužila špejle.
Kouzelník mohl vyrazit.
Na místě srazu před petrovickým
kostelem už bylo plno. Ozývaly se
samé radostné výkřiky. „Ahoj Jirko,
ahoj Lili, ahoj Radku…“, uvědomila
jsem si tu změnu. Už máme
školkáčka. Těšení dětí bylo veliké,
téměř hmatatelné. Za příjemného
švitoření děti prošly průvodem
na hřiště ani nevím jak. Nestačila
jsem se divit. A to je vždycky řečí,
když se má jít kousek pěšky.
Pod pergolou nás nepřivítalo
žádné strašidelné strašidlo, ale
milá víla. Jiří ji poznal po hlase
(radostně vykřikoval „To je teta
Irča“). Nasměrovala nás na hřiště
k zábranám. Podmanivá hudba
a světla z loučí. Snová atmosféra.
Stačí málo, aby se člověk ocitl
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ve světě kouzel. Když promluvila čarodějnice Elvíra, Jirka ztuhl a začal nenápadně couvat. Vzala jsem ho
za ruku a zašeptala mu „Neboj se, to je Ivana“. Ustál to, ale z ustaraného výrazu bylo vidět, že mi úplně
nevěří. Světelná šou s bičem a řetězy je i pro dospělého fascinující zážitek. Zářivé světlo ohně a působivá
hudba jej jen umocnily. „To je opravdický oheň?“ ptal se Jiří typicky dětsky. Čarodějnice skřehotavě
lákala děti na stezku odvahy. Herecký výkon Ivany Frimelové alias Elvíry byl naprosto fenomenální. Práce
s hlasem, kostým, ďábelský nenapodobitelný smích. Profesionální úroveň. Jako rodič malého dítěte
musím ocenit, že nám předem ukázala skřety a bazilišky, takže jsme předem věděli, s jakými stvořeními se
na stezce potkáme. Za zmínku stojí i dialog dítěte s čarodějnicí před vstupní bránou. „Můžu u tebe bydlet“
zaskřehotala na Jirku. „Jo“ odpověděl pevně. „A u tebe v postýlce“. „Jo“, špitl „já mám dvě“, dodal tiše.
Stezku osvětlovaly svíčky ve sklenicích, nastříhané záclony imitovaly cáry mlhy. Když na nás došla
řada a mohli jsme vyrazit, po chvíli jsem se rozhlédla a hlavou mi problesklo, jestli jsme vůbec na hřišti
v Petrovicích. Tak působivě pořadatelé celou akci připravili. Při procházení stezky měla čarodějnice stále
zapnutý mikrofon, takže jí bylo pořád slyšet, stejně jako hudbu, co hrála pod pergolou. Takže si člověk
stále uvědomoval, že je to celé hra. Kdyby bylo úplné ticho a kdyby bylo vidět jen na ta světýlka před
sebou, asi bych se sama opravdu bála.
Stezka byla přiměřeně dlouhá. Sestup do podzemí (obecní sklep) byl skvělým zakončením. Celou
dobu mi vrtalo hlavou, jakže se náš čtyřleťák podepíše, když to ještě neumí. Asi už málo pohádkově
myslím. Za podpis stačí otisk prstu v červeném inkoustu. Bylo vidět, že je Jirka rád, že to má za sebou. Se
strašidly už nepočítal. O to vetší překvapení ho čekalo na konci celé trasy. Zapraskalo v křoví a „Vyvítekdo“
tam slabě vyjekl. Na malý strach je tu rodičovská náruč. Odvaha byla přeci jen prokázána. Ztvrzeno
diplomem. Docela jsem koukala, jak malému hrdinovi vyhládlo. Sice se těšil na „párek v rohlíku“, ale
i uzené cigáro velmi rychle mizelo. Já se těšila, že si ještě vyrobíme s Drahuškou z knihovny strašidýlko,
nebo svícen, ale kdepak s naším neposedou. Ten raději řádil s ostatními dětmi na hřišti. Celá „akce“
uběhla neuvěřitelně rychle. Ve světě čar a kouzel ubíhá čas jinak. Letmý pohled na hodinky. To už je
tolik? Musíme domů. Elvíra se převlékla. Jirka jí sebevědomě říká. „To jsi byla ty!“ Ivana se naoko diví.
Takže jdeme domů. Vykračujeme si spokojeně. Bez slziček. Plní zážitků. Před domem se Jiří nejistě zeptá
„Maminko, byla to ona, že jo“.
Díky organizátorům TJ Petrovice a všem dobrovolníkům za váš čas, námahu a nápady. Obohacujete
fantazii našich dětí. Určitě. Díky moc.
Napsáno bezprostředně po skončení akce, poté, co příjemně unavené dítko spokojeně odfukovalo
ze slastného spánku, ale maminka plná dojmů usnout nemohla.
Eva Grunová
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Po roce jsme se opět sešli
na „Vánočním tvoření“. Předvánoční
setkání dětí, jejich rodičů a prarodičů
proběhlo dne 24. 11. 2015 v hojném
počtu. Tentokrát jsme se sešli
v obecním bytě, a to z důvodu většího
prostoru. Nechybělo ani občerstvení.
Děti vyráběly různé vánoční ozdoby,
vánoční dekoraci, přáníčka pro sebe
i své blízké. Vyzkoušely si různé
výtvarné techniky jako například
i práci s keramickou hlínou. Vánoční
atmosféra byla doprovázena veselou
náladou všech přítomných.
D. Klikarová, knihovnice
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FRANCOUZSKÁ VESNIČKA, NENÁPADNÝ VELIKÁN 20. STOLETÍ A SJEDNOCUJÍCÍ KRÁSA ZPĚVU ANEB
TAIZÉ, ROGER SCHÜTZ A SLAVNOSTI SVĚTLA
Večer o první neděli adventní zavítala do kostela Povýšení sv. Kříže v Petrovicích ekumenická
modlitba Slavnost světla se zpěvy z Taizé: Ti, kteří přišli – a nebylo jich málo – mohli zažít radost ze
společného zpěvu a vnímat dotek člověka přesahujícího Bytí. Mnozí si jistě se zvědavostí kladli otázku,
co je Taizé a proč Slavnost světla… Alespoň krátce odpovězme.
Vše začalo ve válečném roce 1940, kdy pětadvacetiletý švýcarský protestant Roger Schütz založil
v burgundské vesničce Taizé komunitu, jejímž cílem bylo pěstovat praktický ekumenismus napříč
křesťanskými konfesemi. Zápal Bratra Rogera, jak se brzy začalo zakladateli říkat, během několika málo let
přitáhl do malého Taizé další mladé muže, kteří chtěli pracovat na budování lepšího světa cestou smíření.
V roce 1949 složilo sliby prvních
sedm bratří, dnes je jich kolem
stovky z různých křesťanských
vyznání, počínaje katolíky, přes
různé protestantské denominace,
až po pravoslavné. Jako magnet
přitahovalo a přitahuje toto
společenství především mladé
lidi z celého světa, kterým není
lhostejný osud lidstva. Bratr Roger
se stal uznávaným duchovním
vůdcem. Tento člověk hluboké
víry a pevných mravních postojů
ovlivnil svým životem mimo jiné
i papeže sv. Jana Pavla II., který si
jej velmi vážil.
Rytmus života komunity udávají především pravidelné modlitby, ke kterým v Taizé třikrát
denně zve hlas zvonu. Podstatou těchto modliteb je zpěv žalmů a krátkých úryvků z Písma, které se
neustále opakují. Opakování krátké a působivé hudební formy dává člověku prostor „kontemplovat“
tajemství sebe samého a tajemství Boha. Krása a prostota této modlitby přitahuje a inspiruje stále
více lidí. Tak se i v Jezeřanech-Maršovicích poprvé před deseti lety sešla skupina mladých, kteří chtěli
tuto formu modlitby aktivně vytvářet a zvát i další do společenství prostoty a krásy, do společenství,
ve kterém člověk může v hektické současnosti „potkat sám sebe“. Každý měsíc nabízí možnost
připojit se ke společenství bratří z Taizé v tzv. Slavnosti světla, modlitbě otevřené všem lidem dobré
vůle, ať už v Jezeřanech-Maršovicích nebo i v dalším místech, kam jsou pozváni. A tak se v pořadí
123. slavnost světla konala v Petrovicích, kam jsme rádi přijali pozvání naší všestranné hudebnice
Štěpánky Grunové, která se k nám s elánem připojila v minulém roce. Díky všem, kteří krásné
setkání připravili nejen v kostele, ale i poté při společném posezení na OÚ a prohlídce doškové
chalupy – především paní starostce Ireně Záviškové a paní Evě Grunové.
Bratr Roger byl v devadesáti letech zavražděn při večerní modlitbě v kostele Smíření v Taizé
16. srpna 2005 duševně nemocnou ženou. Odešel s ním prostý člověk, hledající lásku, porozumění
a smíření. Jeho duch však v komunitě žije dál. Dál putují zástupy mladých do Burgundska, aby se
nadchly pro lásku, pro práci pro bližní a pro smíření bolavých ran tohoto světa. I my bychom chtěli
našimi modlitbami přispět. Těšíme se tedy na příští shledání s Vámi na Slavnosti světla se zpěvy
z Taizé. To už budete vědět víc…
za Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Jezeřany-Maršovice Petr Eckl
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MIKÁŠSKÁ OBCHŮZKA
Na 5. prosince se děti příliš
netěší, neboť strach převládá před
příjemným setkáním s přívětivými
nebeskými bytostmi. Po roce opět
zavítal k našim nejmenším Mikuláš
s andělem v doprovodu čertů.
Děti opět slibovaly, že nebudou
zlobit, budou pěkně jíst, uklízet
hračky, pomáhat rodičům, apod.
Za zazpívání písničky nebo recitaci
básničky byly obdarovány sladkostmi
a ovocem. Ty zlobivější děti našly
ve svém balíčku bramboru, česnek,
cibuli nebo uhlí.
ŽIVÝ BETLÉM
U VÁNOČNÍHO STROMU
Ve středu 9. prosince jsme
v Petrovicích opět mohli přivítat
žáky a učitelky ze Základní školy
v Lesonicích. Tentokrát si pro své
publikum připravili scénku Živý
Betlém a vystoupení se jim opět
podařilo na jedničku.
Příběh o narození Ježíška byl
doplněný spoustou koled, děti
měly na sobě překrásné kostýmy
a tak na všechny přítomné dýchla
ta pravá adventní atmosféra.
Dětem byly rozdány sladkosti, samozřejmostí bylo připravené občerstvení v podobě čaje, svařeného
vína a srnčího guláše.
Během setkání pod vánočním stromem se vybíralo vstupné dobrovolné a výtěžek ve výši 1 000 Kč
byl předán do lesonické školy.
Děkujeme vám všem za účast, žákům i zaměstnancům školy za nádherné vystoupení a rovněž
obsluze u občerstvení a mixážního pultu.
advent v doškové chalupě
V tomto předvánočním čase jsme zavítali do překrásné doškové chaloupky v Petrovicích, kde byl pro
nás přichystán velice zajímavý program. Při příchodu k chaloupce nás přivítaly dobově oblečené tety,
které nás provázely celým programem. Nejdříve jsme se dozvěděli, co to vlastně Vánoce jsou, proč se
slaví. Pak jsme se rozdělili do skupinek a vyzkoušeli několik vánočních tradic – pouštění lodiček, navlékání
ozdobného řetězu na stromeček, výrobu vánočního vrkoče a pečení vanilkových rohlíčků. Všechno se
nám, s pomocí šikovných tet, dokonale povedlo.
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ZŠ Lesonice

MŠ Petrovice
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ZŠ M. Krumlov - Klášterní

ZŠ M. Krumlov - Ivančická

ZŠ Vedrovice
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ZŠ Vémyslice

ZŠ Rybníky
Když se dopekly vanilkové rohlíčky, zasedli jsme ke slavnostně vyzdobenému stolu a vánoční hostině,
kde jsme ochutnali nejenom naše vlastnoručně vyrobené rohlíčky, ale také výbornou vánočku a čaj.
Uprostřed naší hostiny nás překvapila podivná žena, které se říká Lucka. Ta zkontrolovala pořádek
v chaloupce, a protože byla spokojená, tak nás za odměnu označila na tváři moukou. Tato vánoční
tradice byla pro nás nová, mile nás překvapila. Po ukončení hostiny jsme dostali ozdoby, které jsme
rozvěsili na stromeček. Na cestu domů jsme byli obdarováni lodičkou, šupinkou pro štěstí, vánočním
betlémem a vrkočem. Celý pobyt v doškové chaloupce se nesl v době našich prababiček a pro nás to
byl neskutečný zážitek! Moc bychom chtěli poděkovat pořadatelům, kteří se snaží o zachování těchto
krásných tradic. Vždyť Vánoce jsou pro všechny děti ty nejkrásnější svátky.
Děkujeme!
1.B ZŠ Klášterní náměstí, Mor. Krumlov
Milé ženy z doškové chaloupky,
v chaloupce to byl krásný zážitek, kdy na nás dýchla atmosféra Vánoc našich předků.
Děkujeme a přejeme vám všem nadšencům, kteří se o chaloupku a programy staráte, ať vám to
nadšení vydrží co nejdéle!
Hana Štěpánová a prvňáčci ze ZŠ Ivančická
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V PODÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU
Pro náš sbor znamenají blížící se vánoční svátky přípravu na půlnoční mši svatou a na již tradiční
vánoční koncert, který se koná každoročně na svátek svatého Štěpána. Na tyto dvě události se s radostí
chystáme již od poloviny října. Náš sbor tvoří sehraná parta patnácti nadaných zpěváků a muzikantů
z Petrovic a okolí.
Stalo se tradicí, že s námi vystupuje dechová hudba Petrovanka, která však z organizačních důvodů
musela svou účast tentokrát odřeknout.
V letošním roce nás na koncertě svojí návštěvou a hudbou potěšily nové účinkující, a to paní
Ivana Peterková, která za varhanního doprovodu paní Nataši Slugeňové vnesla svým krásným hlasem
do našeho kostela slavnostní atmosféru Vánoc.
Ráda bych poděkovala všem, kteří jakkoliv přispěli k tomu, aby se tento koncert letos konal znovu
a všem dárcům, kteří přispěli finančním darem. Výtěžek ve výši 4 024 Kč byl předán panu děkanovi.
Pro náš sbor je to krásný pocit, když vidíme plný kostel lidí, kteří se na nás přijdou podívat a ocení
naši snahu. Děkujeme. Doufám, že tato tradice bude zpříjemňovat vánoční svátky nadále. Těšíme se
na příští rok.
za Petrovický sbor Pavla Vespalcová
SILVESTR
Stejně jako v předchozích letech uspořádali opět petrovičtí zahrádkáři poslední den v roce
Silvestrovskou zábavu se skupinou Codex. Navzdory obavám pořadatelů z malé účasti se sál kulturního
domu postupně slušně zaplnil a akce se podařila. Spokojení návštěvníci se dobře bavili až do časných
ranních hodin a společně oslavili příchod nového roku 2016.

Ze sportu
Zhodnocení podzimní sezóny 2015-2016
Po návratu do základní IV. třídy okresní fotbalové soutěže jsme všichni věřili, že bude jak hra, tak
i výsledky určitě lepší než tomu bylo v naší nepovedené druhé sezóně ve III. třídě. To se nám podle mého
názoru podařilo. Trochu se nám nevyhnula zranění či dlouhodobé zdravotní problémy, která vyřadila
na delší čas naše stabilní opory Tomáše Dvořáka, Zdenka Štolpu a Tomáše Vespalce. Zbytek podzimu
jsme odehráli s kádrem zdravých hráčů, a i když jsme si mysleli, že bude na lavičce přetlak, tak byl opak
občas pravdou a musel nám pomáhat tradičně Jirka Vespalec a v posledních zápasech i Ivan Bogner. Jako
posilu bych určitě nazval hostujícího Tomáše Halvu, který nastupoval na postu stopera místo zraněného
Dvořáka a taky Jirky Sobotky. Oba dva svým přístupem v zápasech patřili k tahounům mužstva. Pochvalu
si zaslouží samozřejmě i ostatní členové týmu, kterým bych chtěl touto cestou taky poděkovat za přístup
a dobrou reprezentaci našeho fotbalového týmu TJ Petrovice.
V celkové tabulce po odehrané podzimní části jsme skončili na 6. místě, když z 11 odehraných
zápasů jsme získali celkem 19 bodů při celkovém skóre 23 vstřelených a 21 obdržených branek. Z 6
doma odehraných domácích zápasů jsme 5 x vyhráli a 1 x remízovali s vedoucími Olbramovicemi, což
dělalo 16 bodů. Můžeme tak konstatovat, že naše domácí prostředí pro nás bylo, jak se říká „můj dům
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- můj hrad“. Venku se nám už tolik nedařilo, protože jsme vyhráli jen kontumačním výsledkem 3:0
v Troskotovicích, a další 4 zápasy jsme prohráli. V individuálních statistikách se ve výsledcích projevilo
hlavně opětovné probuzení tradičních střeleckých opor našeho útoku, který nás vždy v minulosti
zdobil. Našim nejlepším střelcem podzimu se stal Zdeněk Fiala se 6 brankami, Luboš Bogner skóroval
5 x, Jakub Stejskal a Tomáš Halva 3 x, Martin Věchet a Ondra Šabaka 2 x a Luděk Krejčí a Ivan Bogner
dali po 1 brance.
Naším cílem pro jarní odvety bude se pokusit o minimálně stejný bodový zisk, jako na podzim
a především vylepšit výsledky na hřištích soupeřů. K jarním odvetám budeme potřebovat rovněž
podporu od našich věrných fanoušků.
Protože 4. číslo obecního zpravodaje vychází začátkem ledna, tak bych chtěl touto cestou do nového
roku 2016 za fotbalový oddíl TJ Petrovice všem, co nás podporují a petrovickému fotbalu fandí, popřát
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Našim sponzorům, mezi které
každoročně patří tradičně AGRO Petrovice a OHL ŽS, a.s. chci samozřejmě poděkovat, že nám zachovávají
přízeň a věřím, že nám budou i v novém roce opět nakloněni a podpoří náš oddíl nějakou finanční
částkou. Obci Petrovice bych chtěl poděkovat za zřízení internetového připojení v našich kabinách, které
bylo pro všechna mužstva všech soutěží FAČR podmínkou k přihlášení a dalšího veškerého fungování.
Jen pro přehled pro ty nezasvěcené, tak od podzimu se veškeré sestavy a zápisy o utkání píší na počítači,
veškerá platba za rozhodčí je taky elektronická a žádosti o hostování či přestupy se také dělají pomocí
programu přes počítač. Je to prostě „fotbalová revoluce“, jak se tento program od začátku nazýval. Sám
jsem tomu nebyl moc nakloněn, ale po půlroční práci v tomto programu si na něj tak nějak pomalu
zvykáme a věřím, že určitě i úplně zvykneme.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
ze zákulisí našeho fotbalového týmu se podělil Olda Sobol
PS: pro všechny fanoušky chystá vedení mužstva fotbalovou lahůdku v podobě přestupu našeho Edy
(přezdívaného Bombéro) zpět do týmu. Více až v jarních měsících. Všichni se máme na co těšit.
Celková tabulka po podzimní části

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Olbramovice B
Skalice
Loděnice
Moravský Krumlov C
Rybníky
Petrovice
Jezeřany B
Dobřínsko
Trstěnice
Tavíkovice
Troskotovice
Branišovice

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
7
7
7
7
6
6
5
4
3
3
1
1
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0
3
1
1
0
2
1
3
1
1
1
2
2

1
3
3
4
3
4
3
6
7
7
8
8

Skóre
37:18
29:18
21:19
35:19
37:26
23:21
21:10
31:31
15:25
16:36
14:35
16:37

Body
24
22
22
21
20
19
18
13
10
10
5
5

Pozvánky
PRO ROK 2016 PŘIPRAVUJEME
ne 3. 1.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

pořádá Oblastní charita Znojmo, sbírka na pomoc potřebným
pá 15. 1.		

HASIČSKÝ PLES

kulturní dům od 20 hodin, tombola
hraje skupina Klaxon, předtančení žáci ZŠ Vémyslice
leden

SBÍRKA OŠACENÍ

pořádá obec Petrovice ve spolupráci s Diakonií Broumov
kulturní dům – boční vchod do sálu
výběr se uskuteční v tyto dny:

po 18. 1. od 9 do 11 hodin

				

st 20. 1. od 16.30 do 17.30 hodin

				

pá 22. 1. od 16 do 17 hodin

Vybírá se: letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, vatované přikrývky, polštáře, deky, obuv, látky
(minimálně 1 m2, nedávejte nám odřezky látek)
domácí potřeby – nepoškozené nádobí, skleničky…
Textil přineste čistý, doklad z čistírny nepožadujeme!
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televizory, počítače,
matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
so 23. 1.		

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

pořádá chasa Petrovice, kulturní dům od 15 hodin,
diskotéka, tombola, zábavný program pro děti i dospělé, soutěže o ceny,
děti vstup zdarma, dospělí 30 Kč
ne 31. 1. 		

BESEDA S PROMÍTÁNÍM

„Historie petrovického podzemí a další nálezy při výstavbě kanalizace“,
kuchyňka KD, od 16.00 hodin besedu vedou manželé Grunovi, vstup zdarma
únor		

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  ČOV

zveme vás na prohlídku nově postavené čistírny odpadních vod,
termín bude upřesněn
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so 6. 2.		

15. MASOPUSTNÍ PRŮVOD

pořádá SPK, průvod masek vesnicí za doprovodu harmonikáře Romana Hrdiny
so 13. 2.		

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

pořádá SPK, kulturní dům od 20 hodin, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
hraje skupina Hurikán, během večera taneční vystoupení místních žen a mužů
so 20. 2. 		

VEPŘOVÉ HODY

pořádá TJ a SPK, areál fotbalového hřiště od 10 hodin, zabíjačkové speciality, posezení pod pergolou
zpříjemní harmonikář Roman Hrdina
březen		

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

ruční práce pro děti i dospělé s jarní tematikou, termín bude upřesněn
pá 11. 3.		

BÍLÁ JE ČÁRA

pořádá SPK, divadelní představení petrovických ochotníků,
kulturní dům od 19 hodin, videopozvánka na divadlo je na www.petrovice.com
ne 13. 3. 		

SMRTOLKA

obcházení vesnice děvčat se Smrtolkou
so 19. 3.		

BÍLÁ JE ČÁRA

pořádá SPK, divadelní představení petrovických ochotníků,
kulturní dům od 19 hodin, videopozvánka na divadlo je na www.petrovice.com
ne 20. 3. 		

SMRTOLKOVÁ HOSTINA

společné odpoledne děvčat, která se zúčastnila obcházení vesnice, sál kulturního domu
pá 25. 3., so 26. 3. HRKÁNÍ
obcházení vesnice chlapců s hrkači
březen		

VELIKONOČNÍ KONCERT V KOSTELE

termín a program bude upřesněn
pá 1. 4.		

BÍLÁ JE ČÁRA

pořádá SPK, divadelní představení petrovických ochotníků,
kulturní dům od 19 hodin, videopozvánka na divadlo je na www.petrovice.com
so 16. 4.		

BÍLÁ JE ČÁRA

pořádá SPK, divadelní představení petrovických ochotníků,
kulturní dům od 19 hodin, videopozvánka na divadlo je na www.petrovice.com
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so 23. 4. 		

OTEVŘENÍ DOŠKOVÉ CHALUPY

zahájení 3. sezóny prohlídek v doškové chalupě spojené s ukázkou řemesel,
od 14 do 16 hodin, občerstvení zajištěno
ne 24. 4. 		

PUTOVÁNÍ „OD SÁDOVCE K SÁDOVCI“

Obec Lesonice pořádá vycházku po hranicích katastru. Navazujeme na tradici obchůzek na svátek sv. Jiří,
kdy hospodáři společně obešli obecní hranici a vápnem bílili hranečníky (sádovce). My se budeme snažit
najít dochované hranečníky na hranici s bohutickým katastrem. Sraz bude ve 13 hodin u školy v Lesonicích.
Konec plánujeme po 17. hodině. Půjdeme převážně lesem, nezapomeňte na přiměřenou obuv a občerstvení.
Za mimořádně nepříznivých podmínek se akce ruší. Vycházku vedou Bronislav a Eva Grunovi.
so 30. 4.

SLET ČARODĚJNIC

pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, opékání špekáčků, hry a soutěže
ne 1. 5. 		

11. PETROVICKÝ KOŠT

pořádá ČZS, ochutnávka vín místních i přespolních vinařů u obecního sklepa
květen 		
TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH
pořádá TJ, turnaj smíšených dvojic bez věkového omezení v ruských kuželkách, dětské hřiště u KD,
termín bude přesněn
červen 		

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

pořádá TJ, dětské hřiště u KD, termín a pravidla soutěže budou upřesněny
so 6. 8.		

21. MUCHA CUP

		

4. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH

pořádá SPK a nohejbalový tým Raptoři, areál fotbalového hřiště, turnaj v malé kopané a nohejbalu
zakončený posezením pod pergolou za hudebního doprovodu, občerstvení zajištěno
so 20. 8. 		

8. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN

pořádá SPK, přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích
doprovodný program – policejní autobus MOBIDIK , ukázka práce policie
konec srpna

MALÝ FESTIVAL LOUTKY

pořádá obec ve spolupráci s MěKS M. Krumlov, divadlo pro děti i dospělé
so 17. 9., ne 18. 9. TRADIČNÍ HODY
pořádá chasa a obec Petrovice, hraje Petrovanka a Dreams
so 15. 10.

VINOBRANÍ

pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Fantazie, burčák a bohatá tombola
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so 12. 11.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY

pořádá TJ, občerstvení zajištěno, program pro děti i dospělé na fotbalovém hřišti
prosinec 		

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu, termín bude upřesněn
po 5. 12. 		

MIKULÁŠ

pořádá petrovická chasa
prosinec 		

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

výroba vánočních dekorací pro děti i dospělé, termín bude upřesněn
po 26. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT

pořádá Petrovický pěvěcký sbor a jeho hosté
kostel Povýšení sv. Kříže v Petrovicích
v tento den bude pro veřejnost otevřena došková chalupa
so 31. 12.

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Codex
CVIČENÍ PRO CHLAPCE
pořádá TJ PETROVICE, fotbalová příprava, cvičení, míčové hry, zdravý pohyb, cvičení vede Bohumír
Vespalec, vstup zdarma
s sebou sportovní obuv se světlou podrážkou na přezutí, nápoj
každou středu od 16 do 17 hodin
v zimním období v sále KD, jinak na hřišti

Příspěvky čtenářů
Malé doplnění k historii akcí petrovických hasičů uvedených v posledním Zpravodaji. Jedná se o rok
1941, kdy došlo k požáru naší stodoly č. 53 - prý šlo o kulový blesk. Majitelé stodol č. 52 - č. 56 a domů
ve druhé řadě měli ohromné štěstí.

Rok 1941
Bouřka se nad Petrovice přihnala v nočních hodinách z 13. na 14. srpna 1941. Bylo zrovna po žních,
mlátička spolu se slámou uklizeny ve stodole. Ta však sloužila také jako sklad pro hořlavé a technické
zboží do obchodu, jako třeba mýdla, petrolej apod. Z vyprávění vím, že všichni seděli v kuchyni, když se
prudce zablesklo a následovala ohromná rána. Protože dvůr je uprostřed přepažen chlévem a na stodolu
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Dódik Adolf

z kuchyně tak není vidět, všichni si mysleli, že uhodilo do věže kostela. Na oheň upozornili až sousedé
a jenom díky velkému dešti a hasičům nevzplálo žádné jiné stavení ani stodoly v sousedství. Dokonce
i mlátička a uskladněné hořlavé zboží do obchodu se podařilo za pomoci hasičů a sousedů ze stodoly
vytahat. Některé ohořelé trámy jsou ve vazbě střechy ponechány dodnes.
Zhruba o 50 let později hořelo na horním dvoře v noci opět, ale nikoliv od blesku. Soused
řezal odpoledne dřevo v kůlně, se kterou přímo sousedíme. V noci začal pes Asta strašně
vyvádět a dorážet na zamknuté dveře do bytu. Maminka v té době byla již sama, probudila se,
ale neměla odvahu jít na dvůr, protože se bála, že tam někdo je. Oheň ze stejného důvodu jako
v prvním případě neviděla. Nakonec si dodala odvahy a šla za psem, který ji lákal ke stodole,
a uviděla hořet Hájkovu kůlnu, která sousedí s naším dvorem. Vzbudila souseda – dobrovolného
hasiče pana Komárka, zatímco Hájkovi spokojeně spali. Tak babička s Astou zabránily větším
škodám na majetku. Malou odměnu dostala jak babička, tak Asta. Tentokrát oheň vzplanul až
po několika hodinách od jisker, které zapadly do pilin při řezání dřeva a pomalinku, ale jistě
začaly doutnat.
V domě č. 53 hořelo víckrát. K předchozímu požáru došlo někdy před rokem 1921, kdy
byl dům dědečkem koupen jako neobydlený. Hořelo v přední obytné části. Více informací se
nedochovalo, avšak při kopání kanalizační přípojky bylo nalezeno požářiště.
L. Vrtná
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Odešla vzácná žena
Dne 5. července 2015 nás opustila ve věku nedožitých 94 let Marie Jiřikovská.
Paní Marie se narodila 30. prosince 1921 v Petrovicích Bohumilu Záviškovi a Antonii roz. Vespalcové.
Byla nejstarší ze tří sourozenců. V roce 1941 se provdala za Rudolfa Jiřikovského, s nímž měla syny Pavla
a Jiřího. Jejich šťastné manželství však netrvalo dlouho. Manžel Rudolf v roce 1959 tragicky zahynul při
stavbě místního kravína a tak zůstala sama se dvěma syny. Bylo jim 14 a 8 let. Oba s láskou vychovala
a až do poslední chvíle žila vzpomínkou na milovaného Rudolfa. Ve svých 85 letech se pak musela
vyrovnat se smrtí svého mladšího syna Jiřího. Takto těžce zkoušená žena byla i přesto dokonce života
plná lásky a ohromné pokory k osudu. Celý svůj produktivní život pracovala v živočišné výrobě místního
družstva a pokud jí síly stačily, byl její svět práce na poli a péče o domácí zvířectvo. I když měla poslední
roky problémy s chůzí a nevycházela z domu, její mysl byla pořád jasná. Četla knihy, luštila křížovky
a všechny nás nesmírně těšila vyprávěním svých vzpomínek. Oči měla stále veselé a plné života. Těšila
se z pravidelných návštěv svých vnuků a pravnuků. Největší oporou jí v tomto období byla vnučka Hana
a syn Pavel, kteří ji několikrát denně navštěvovali. Kdo Marii znal, ví, že odešla vzácná žena.
Životní osud bychom nevystihli lépe, než napsal její vnuk Pavel Jiřikovský. Stále usměvavá paní
Jiřikovská obohatila i náš obecní archiv cennými vzpomínkami a fotografiemi, které opatřila i popisky
znázorněných osob. Jednu jsme vybrali i pro vás.

Marie Jiřikovská s rodiči, bratrem a babičkou před rodným domem čp. 43 (fotografie z roku 1925
nebo 1926). Zleva Františka Závišková s vnukem Bohumilem, Marie Závišková prov. Jiřikovská, maminka
Antonie Závišková, otec Bohumil Záviška - starosta Petrovic v letech 1937-1950. Jméno chlapce vpravo
neznáme.
Paní Jiřikovská měla tuto fotografii obzvlášť ráda, neboť je na ní i její oblíbený pejsek Bobina.
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Vzpomínka
na paní Jiřinu Šidlovou
V závěru roku 2015 nás navždy opustila paní Jiřinka,
která byla členkou tanečního kroužku petrovických žen.
Její odchod nás velmi zarmoutil, neboť svou veselou
a přátelskou povahou si získala srdce všech tanečnic. Její
smích a vtipné poznámky nám budou chybět! I přesto, že
v posledních letech bojovala s vážnou nemocí, snažila se
pravidelně docházet na zkoušky a jen ona sama věděla,
kolik úsilí jí to mnohdy stálo. Svým posledním vystoupením
ztvárnila Pretty Woman na stejnojmennou píseň Karla
Gotta. Jistě každý, kdo ji viděl, bude souhlasit, že svou roli
zvládla s obrovskou elegancí. V jedné sloce písně se zpívá:
„Pretty Woman, lásku svou mi dej…“ A paní Šidlová svou
lásku dát opravdu uměla.
Děkujeme za vše a její rodině vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Čest její památce.
členky tanečního kroužku

Společenská kronika
POHYB OBYVATEL V ROCE 2015
narodili se:
12. 3.		

Ivona Hladíková 		

čp. 99

6. 8.		

Beata Černá		

čp. 61

5. 9.		

Šimon Machů		

čp. 117

4. 11.		

Karolína Bognerová		

čp. 147

17. 12. 		

Anežka Ondráčková		

čp. 124

sňatky:
11. 4.		

Tereza Procházková – Josef Machů

29. 8.		

Ladislav Potůček – Libuše Vespalcová

29. 8. 		

Tomáš Vespalec – Zuzana Krchňavá
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zemřeli:
12. 2.		

Marie Bílková		

čp. 122

22. 3.		

Ladislav Hercík		

čp. 5

12. 5.		
23. 6.		

Marie Hodečková		
Raimund Hejmala		

čp. 113
čp. 34

5. 7. 		

Marie Jiřikovská		

čp. 106

19. 11.		

Růžena Sedláčková		

čp. 45

20. 11.		

Josef Smejkal		

čp. 28

12. 12. 		

František Kovář		

čp. 50

30. 12. 		

Jiřina Šidlová		

čp. 63

10. 2.		

Gabriela Bílková		

čp. 156

1. 9.		

Libuše Potůčková		

čp. 148

10. 9. 		

Zuzana Vespalcová		

čp. 151

3. 6.		

Ivo Vespalec		

Brno

17. 7.		

Monika Buršíková		

Mor. Krumlov

25. 11. 		

Gabriela Bílková		

Mor. Krumlov

(nyní Vémyslice)

přihlášeni:

odhlášeni:

nejstarší žena v obci:
		

paní Františka Krejčová

(* 1924)

nejstarší muž v obci:
		

pan František Sedláček

(* 1929)

celkový počet obyvatel:			

350

mužů:			

169

žen:			

181

dětí do 15 let:		

48

průměrný věk obyvatel:			

(20 chlapců, 28 dívek)

43,75 let
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Co je psáno v kronikách
Rok 1937
Počasí v měsíci lednu a únoru mírné. Největší mráz -13 °C byl 15. února. Sněhu málo.
5. ledna byl říd. uč. na kurse CPO v Mor. Krumlově, kde se naučil zacházeti s plynovou maskou a získal
informace o protiletecké ochraně. Po té v měsíci lednu a únoru seznamoval členy místní CPO a i mládež
v používání masky. V majetku CPO je 5 masek, které byly zakoupeny obcí. 20./2. konána v hostinci
přednáška říd. uč. St. Buchty z Lesonic o branné výchově. Účast skoro z každého domu.
Koncem února vrátili se skřivani a špačci. 1./3. přišla velká voda a zaplavila louky a pole na Slatinách.
Silnice do Mor. Krumlova po několik dní nesjízdná.
6./3. za účasti celé obce zapálena „Masarykova vatra“ od vesnice směrem východním. Průvod
vyšel od zbrojnice, neseny lampiony a zpívány národní písně. Slavnost k narozeninám p. presidenta
po proslovu říd. uč. ukončena státní hymnou.
Divadelní (režisérský kurs) v Mor. Krumlově v měsíci únoru a březnu navštěvovalo 5 účastníků
v Petrovic. Kurs samaritský po 4 neděle v dubnu ve Vémyslicích navštěvovalo pravidelně 10 žen a 6
mužů, vesměs členů místního CPO – samaritán. Kurs řídil obvodní lékař.
27./3. na Bílou sobotu shromáždili se žáci u pomníku padlých, kde s říd. uč. a členy místn. hasičského
sboru vzpomněli 2minutovým klidem obětí světové války.
29./3. sehrána v hostinci opereta od Klicpery „Jindra“. Říd. uč. doprovázel zpěvy na pianě. Čistý
výtěžek dán sboru dobrovolných hasičů.
Dne 11. dubna 1937 ustavena nová místní školní rada. Předsedou zvolen hostinský Josef Sobotka,
náměstkem Bohumil Záviška a členy Rudolf Kovář čís. 44 a Jan Záviška, číslo 51, říd. uč. Oldřich Kypr
a učit. Boh. Horáková. Předepsaný slib složili do rukou zástupce okres. škol. výb. pana Frant. Kršky
z Lesonic.
21. dubna očkoval obvod. lékař Stanislav Hyvnar z Mor. Krumlova ve škole 6 dětí 6letých a 7
nemluvňat proti neštovicím.
9. května oslaven „Svátek matek“ odpoledne ve třídě. Po proslovu říd. učitele přednesli žáci národní
písně, básničky, divadelní výstupy ap. Po slavnosti obdarovali maminky srdíčky a pomněnkami.
23. května konán v Mor. Krumlově „den brannosti“. Súčastnili se členové míst. hasičského sboru,
mládeže i občanů.
28. května vzpomenuto ve škole 53. narozenin pana presidenta Beneše. Škola i některé domy
vyzdobeny státními prapory.
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25./5. a 2./6. byl vykonán všeobecný poplach CPO. Všechny složky a členové (v počtu asi 80
lidí) zaujali s potřebným nářadím svá místa určená v protileteckém plánu Petrovic, sestaveném
říd. uč. Též během roku vykonáno více poplachových cvičení i nočních a hlavně cvičen místní
hasičský sbor.
6./6. konána mládeží u hostince taneční zábava. Žně vykonány v měsíci červenci. Úroda
průměrná.
3./9. měl pohřeb starosta obce František Šídlo, želez. zříz. v. v. v Petrovicích, čís. 48, též bývalý
předseda míst. škol. rady. Též školní mládež za vedení učitelů súčastnili se pohřbu. 10. září pronajal
honitbu v katastru Petrovic pan mlynář Raimund Fukal a to od 1. ledna 1938 do 31./12. 1943
za roční nájemné 1.550 Kč. Společně s ním jsou členy Adolf Šídlo, Frant. Opálka, Jan Schovanec jako
hajný, Josef Sobotka, čís. 52, Rudolf Kovář a Oldřich Kypr, říd. uč.
10. září odstěhoval se z Petrovic dosavadní pan farář Karel Zábranský a to do Krumvíře
u Hustopeče. Od 1. září docházel do školy a kostela kooperator P. Arnošt Korec z Vémyslic.
V úterý 14. září vzpomenuto úmrtí největšího a nejlepšího z nás pana presidenta ČSR dr. T. G.
Masaryka. 17. září vykonána ve škole pietní vzpomínková slavnost za presidenta Osvoboditele.
V úterý 21. září vyslechnut nejen žáky, ale i celou řadou občanů ze dvou rozhlasových přístrojů
ve škole a v radnici průběh pohřbu našeho milovaného prvního presidenta T. G. Masaryka. Na škole,
radnici, kostele a i jiných budovách vlály po celý týden smuteční vlajky.
Hody v tomto roce konány o týden později a to 26. – 28. září. 25./10. přijela kolaudační komise
na místní hřbitov, který byl letos rozšířen směrem západním. Též zřízena nová márnice a nová
studna. Náklad na opravu, novou zeď ap. i s přikoupeným pozemkem činil 14.000 Kč. Stavbu
prováděly společně obce naší farnosti a to Petrovice, Lesonice a Dobelice.
Svátek svobody 28. říjen oslaven ve škole. Budovy vyzdobeny prapory. Obraz presidenta
„Osvoboditele“ zahalen smuteční rouškou a vyzdoben bílými a červenými růžemi.
Rok 1937 byl celkem vlhký. Sklizeň pícnin velmi dobrá, obilí normální, kromě žita, které bylo
slabé. Sklizeň okopanin velmi dobrá.
První silnější mrazy dostavily se předčasně a to již 15. listopadu.
Ze soboty na neděli 19. prosince vloupali se do radnice zloději, ale nedobytnou pokladnu místní
reiffaisenky se jim nepodařilo vyloupiti.
25. prosince vykonána s dětmi v hostinci na jevišti u vánočního stromku slavnost. Žáci přednesli
vánoční koledy, básničky a byli obdarováni cukrovím, ovocem ap. Ve škole pak rozdáno žákům
cukroví z vánočního stromku.

příště rok 1938
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Vánoční koncert
dne 26. 12. 2015, otevřena
byla i vánočně vyzdobená
došková chalupa.
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Jízdní řády IDS JMK pro rok 2016

(pro zájemce k vyzvednutí na obecním úřadě ve zvětšeném formátu zdarma)
Linka 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice - Znojmo
Pracovní dny
Zastávka
Ivančice
5:08 6:08 7:18 9:38 11:38 12:38 13:38
MK nám.
9:57 11:57 12:57 13:57
MK aut.n. 4:16 5:31 6:31 8:00 10:00 12:00 13:00 14:00
Petrovice 4:30 5:45 6:45 - 10:14
13:14
Znojmo
5:08 6:28 7:23 8:53 10:53 12:53
14:53

14:38
14:57
15:00
15:53

15:38
15:57
16:00
16:14
16:53

16:38
16:57
17:00
17:14
17:53

17:38
17:57
18:00
18:14
18:53

5:36
6:00
6:15
6:53

Sobota + neděle
9:36 11:36 15:36
10:01 12:00 16:00
10:14 12:14 16:14
10:53 12:53 16:53

17:36
18:00
18:14
18:53

Sobota + neděle
12:56 14:56 16:56
13:35 15:35 17:35
13:49 15:49 17:49
14:13 16:13 18:13

18:56
19:35
19:49
20:13

Linka 432 Znojmo - Hostěradice - Moravský Krumlov - Ivančice
Zastávka
Znojmo
Petrovice
MK aut.n.
MK nám.
Ivančice

4:16
5:01
5:15
5:21
5:45

Pracovní dny
5:26 6:21 7:56 8:56 10:56 12:56 13:56
6:03 7:06 8:35 9:43 11:43 13:35 14:35
6:17 7:20 8:49 9:57 11:57 13:49 14:49
6:21
13:51 14:51
6:45
9:13 10:21 12:21 14:12 15:12

14:56
15:35
15:49
15:51
16:12

15:56
16:35
16:49
16:51
17:15

16:56
17:35
17:49
17:51
18:12

18:56
19:35
19:49
19:51
20:12

6:56
7:35
7:49
8:13

Pracovní dny
13:07 13:57 15:07
13:09 13:59 15:09
13:19 14:09 15:19
13:36 14:26 15:36

15:57
15:59
16:09
16:26

16:57
16:59
17:09
17:26

17:57
17:59
18:09
18:26

18:57
18:59
19:09
19:26

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslav
Zastávka
MK aut.n.
MK nám.
Petrovice
Miroslav

5:07
5:09
5:19
5:36

6:17
6:19
6:29
6:46

6:57
6:59
7:09
7:26

7:57
7:59
8:09
8:26

9:57
9:59
10:09
10:26

11:57
11:59
12:09
12:26

19:57
19:59
20:09
20:26

Sobota + neděle
7:57 11:57 15:57
7:59 11:59 15:59
8:09 12:09 16:09
8:26 12:26 16:26

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov
Zastávka
Miroslav
Petrovice
MK nám.
MK aut.n.

3:57
4:17
4:28
4:30

4:57
5:17
5:28
5:30

5:57
6:17
6:28
6:30

6:57
7:17
7:28
7:30

8:27
8:47
8:58
9:00

Pracovní dny
Sobota + neděle
12:27 13:27 13:57 14:37 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 7:27 11:27 15:27
12:47 13:47 14:17 14:57 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 7:47 11:47 15:47
12:58
13:00 13:57 14:27 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57
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