ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Místní ochotníci pobavili publikum komedií Bílá je čára.

Foto: Oldřich Sobol

ročník 9, číslo 1/2016 (leden - březen)

PRVNÍ ZIMA
NA MOKŘADECH
Díky mrazům na začátku roku vznikla
na hladině vrstva ledu.
Foto: Jana Hladíková,
Irena Závišková
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Ze zasedání zastupitelstva obce
29. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 7. ledna 2016
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 14/2015.

•

ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/3 o výměře 346 m2 (lesní
pozemek) v k. ú. Petrovice u M. Krumlova panu Š. za cenu 5 882 Kč.

•

Starostka informovala ZO o aktuální situaci s dodavatelem energií. Dosavadní dodavatel
energií pro obec společnost Energie pod kontrolou uzavřel jménem obce smlouvu
na dodávky energií se společností Energie Pro do konce roku 2019. ZO projednalo
a schválilo výpověď plné moci společnosti Energie pod kontrolou na zastupování
s dodavateli energií. ZO pověřuje starostku zajistit právní analýzu současného stavu
ve spolupráci s ostatními starosty v regionu.

•

ZO projednalo a schválilo žádost SVJ Petrovice o souhlas obce se zasahováním stavby
nad obecní pozemek p. č. 613/8. Jedná se o přesah zateplení bytového domu č. p. 136
o 15 cm z každé strany bytového domu.

•

Starostka informovala ZO o zasedání Mikroregionu Moravskokrumlovsko, které se konalo
v Petrovicích dne 17. 12. 2015.

•

ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o pořádání hasičského plesu dne
15. 1. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo pořádání dětského maškarního plesu dne 23. 1. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za pronájem sálu
za Silvestrovskou zábavu dne 31. 12. 2015.

•

ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/2015 ze dne 30. 11. 2015.
Dodatkem se rozšiřuje provedení prodloužení kanalizace, doba plnění do 28. 2. 2016
a cena za dílo 150 168,90 bez DPH. Ostatní ujednání jsou beze změn.

•

ZO vzalo na vědomí poděkování pana D. za vybudování kanalizace v naší obci.

30. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. ledna 2016
•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení webové prezentace
www.petrovice.com mezi obcí Petrovice a dodavatelem Symphony Studio, Třebíč,
za cenu 29 500 Kč bez DPH.

•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2016, viz příloha.

•

Starostka informovala ZO o aktuální situaci s dodavatelem energií. ZO projednalo
a schválilo výpověď Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu mezi obcí Petrovice
a společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, Hodonín, podle čl. VI.
bod 6.1. uvedené smlouvy. ZO dále projednalo a schválilo odvolání „Plné moci a potvrzení
o právních vztazích“ ze dne 24. 4. 2013 udělené výše uvedené společnosti.

•

Starostka informovala ZO o plánovaném dni otevřených dveří na místní ČOV v průběhu
měsíce února.
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•

ZO projednalo a schválilo žádost pana K. o povolení skácení smrku na jeho pozemku p. č.
16/5. Uvedený strom ohrožuje zdraví a majetek žadatele.

31. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. února 2016
•

Starostka informovala ZO o přípravě dne otevřených dveří na ČOV, který se bude konat
ve čtvrtek 11. 2. 2016.

•

Starostka informovala ZO o připravované akci na společnou propagaci památek v obcích
Bohutice, Miroslav, Moravský Krumlov, Petrovice a Vedrovice.

•

Starostka informovala ZO o probíhajícím čištění studní v majetku obce.

•

ZO projednalo stížnost občanů na opakované znečišťování ovzduší spalováním nevhodného
otopu panem H. ZO pověřilo starostku zasláním písemného upozornění jmenovanému.

•

ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o pořádání masopustní taneční zábavy
v sobotu dne 13. 2. 2016 v kulturním domě.

•

Starostka informovala ZO o grafickém návrhu webové prezentace www.petrovice.com
připraveném dodavatelem Symphony Studio, Třebíč. ZO projednalo změny návrhu
a pověřilo starostku projednat je s dodavatelem.

32. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. února 2016
•

ZO vzalo na vědomí odložení projednání zprávy inventarizační komise na příští zasedání ZO.

•

ZO projednalo a schválilo žádost společnosti Premix s. r. o. o souhlas vlastníka pozemku
s klučením vinice p. č. 2469 o výměře 1262 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330033163/001
mezi obcí Petrovice a společností E.ON Distribuce, a.s.. Jedná se o zřízení el. přípojky
realizované pod názvem „Petrovice – Daňhel: NN příp. kab. příp.“ na obecní parcele p. č.
16/1.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/82527 mezi Vodárenskou akciovou společností
a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních
vod kanalizací pro odběrné místo 70716-84 Petrovice, p. č. st. 206 (kabiny a hřiště).

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu movité věci mezi Vodárenskou akciovou
společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je nájem vodoměru určeného
ke snížení stočného – zálivku. Roční nájemné činí 409 Kč bez DPH.

•

ZO projednalo a schválilo Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení
ČEPS, a.s., a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti (pozemku) mezi obcí
Petrovice a ČEPS, a.s. Předmětem dohody je údržba ochranného pásma pod vedením 400
kV na pozemcích p. č. 2069 a 2172 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/70716026 mezi Vodárenskou akciovou společností
a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních
vod kanalizací pro odběrné místo 70716-26 Petrovice (obecní úřad).

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71006422 mezi Vodárenskou akciovou společností
a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních
vod kanalizací pro odběrné místo 70716-75 Petrovice (kulturní dům).
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•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71007343 mezi Vodárenskou akciovou společností
a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních
vod kanalizací pro odběrné místo 70716-83 Petrovice (mateřská škola).

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71007344 mezi Vodárenskou akciovou společností
a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních
vod kanalizací pro odběrné místo 70716-85 Petrovice (MŠ - byt).

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71020384 mezi Vodárenskou akciovou společností
a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních
vod kanalizací pro odběrné místo 70716-110 Petrovice (hasičská zbrojnice).

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/25092 mezi Vodárenskou akciovou společností
a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu pro odběrné místo 70716-113 Petrovice (venkovská usedlost).

33. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. března 2016
•

ZO projednalo zprávu inventarizační komise o provedení inventury za rok 2015.

•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2016.

•

ZO projednalo a schválilo žádost o postoupení smlouvy „Kanalizační přípojky
k nemovitostem – obec Petrovice“, bod b) zajištění odborné pomoci a dozoru při realizaci
přípojek od firmy Oldřich Štěrba na firmu Ing. Iva Mejzlíková, Třebíč.

•

Starostka informovala ZO o přípravě akce „Moravskokrumlovsko na kole 2016“, která se
bude konat v sobotu 18. 6. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo zaměstnání pracovníků Marcely Tomečkové a Karla Tréška
v měsíci dubnu pod obcí. Jejich plat bude v tomto měsíci hrazen z obecního rozpočtu.

•

ZO projednalo přípravu zahájení sezóny v doškové chalupě v sobotu dne 23. 4. 2016.

•

ZO projednalo nabídku DSO Moravskokrumlovsko a schválilo pořízení party stanu
o rozměrech 3 x 6 m. Celková cena činí 13 851 Kč, část nákladů hradí DSO a doplatek
obce bude činit cca 2 600 Kč.

34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 31. března 2016
•

ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2015. Návrh bude vyvěšen
na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•

ZO projednalo a vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice v době
hlavních prázdnin od 18. 7. do 31. 8. 2016.

•

Starostka informovala ZO o provedené bezpečnostní prověrce obecních budov ze dne 18.
3. 2016

•

ZO projednalo a schválilo pořízení 3 kontejnerů na plastový odpad. Kontejnery budou
zapůjčeny zdarma od společnosti EKO-KOM, a.s.

•

ZO projednalo a neschválilo nabídku manželů K. na pronájem pozemku p. č. 2830 v k.
ú. Petrovice.

•

ZO projednalo a schválilo pořízení 200 ks turistických vizitek doškové chalupy a 20 ks
turistických deníků za cenu cca 2300 Kč.
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Informace občanům
VÝZVA OBČANŮM PETROVIC
V roce 2014 - 15 byla ve Vaší obci po několikaletých přípravách vybudována splašková
kanalizace s čistírnou odpadních vod, ve které v současné době probíhá zkušební provoz.
V únoru letošního roku se uskutečnil den otevřených dveří a kdo měl zájem, mohl se seznámit
s činností strojně technologického vybavení.
Dosavadní výsledky ze zkušebního provozu ukazují, že vodní dílo jako celek má předpoklad
dosáhnout požadovaných parametrů. Po jeho ukončení a kladném vyhodnocení bude možné
požádat o kolaudaci a uvedení díla do trvalého provozu.
Celá stavba mohla vzniknou pouze za využití dotace z EU a ze Státního fondu životního
prostředí. Sama obec by bez tohoto přispění nemohla stavbu realizovat.
Vaší povinností nyní je provést přepojení splaškových vod z nemovitostí na nově
vybudovanou kanalizaci. Obec, jako investor, musí prokázat efekt a doložit zlikvidované
množství znečistění.
V době přípravy této stavby bylo uvažováno s připojením všech nemovitostí a znečisťovatelů
v obci a to byla i podmínka pro získání dotací. Na tomto základě byl vypracován projekt, žádost
o dotaci, stavba realizována a nyní zbývá jen dosáhnout maximálního počtu připojených
nemovitostí a prokázat, že celá stavba plní svůj účel.
Proto se na Vás, občany z Petrovic, kteří jste tak dosud neučinili, obracím s výzvou,
abyste se na novou splaškovou kanalizaci připojili nejpozději do konce května tohoto
roku. Zatím je vše na dobré cestě, ale nyní potřebujeme Váš vstřícný krok, který bude ku
prospěchu celé obce Petrovice.
V opačném případě hrozí reálné nebezpečí, že obec jako investor neprokáže dosažení
předpokládaného odstraněného znečistění a vznikne povinnost vrátit dotace, což by bylo pro
obec velikosti Petrovic likvidační.
Uvědomte si, prosím, že žijeme v době, kdy již není možné likvidovat odpadní vody
z domácností způsobem, jak se to dělalo doposud. Platí zde zákony a kdo se nepřipojí,
vystavuje se vysokým pokutám a sankcím ze strany vodohospodářských orgánů a České
inspekce životního prostředí.
Každý nepřipojený musí prokázat, jakým způsobem jsou jeho splaškové vody likvidovány.
Prokazování je na jeho straně, nikoliv kontrolního orgánu.
Neberte to jako vyhrožování, ale je to situace, která se pro Vás nepřipojené může stát
realitou, je to jen otázka času.
Nechceme vracet dotace, nechceme dělit obec na připojené a nepřipojené, chceme čisté
životní prostředí v obci a dodržení závazných podmínek pro dotace. Respektujte prosím
uvedená fakta a připojte svoji nemovitost v průběhu dubna a května. Je to nejlevnější
cesta především pro Vás a samozřejmě i pro obec.
Přepojení je třeba nahlásit na obecní úřad a následně uzavřít smlouvu na úhradu
stočného s provozovatelem, tj. Vodárenskou a.s. Třebíč.
Děkuji a přeji Vám krásné jarní dny.
Ing. Luděk Kotrba, Ing. Jiří Němec
technický dozor investora
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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 v úterý 26. dubna 2016
v době od 7.00 do 15.00 hodin.

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. Od června nebudou
popelnice bez známky vyváženy.
Rovněž apelujeme na místní podnikatele, aby si se svozovou firmou vyřídili smlouvu
o nakládání s odpady. Po zaplacení poplatku si přijďte vyzvednout známky i na popelnice,
které máte přihlášeny na své provozovny.
Platby za svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) můžete provádět hotovostně
v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce 1583584339/0800, variabilní
symbol 1340xxx (xxx = číslo popisné), konstantní symbol 0308.
příklad variabilního symbolu:  nemovitost č. p. 9 – 134009
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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DOŠKOVÁ CHALUPA V SOUTĚŽI
O NEJLÉPE OPRAVENOU PAMÁTKU
Hlasování v 9. ročníku soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje
2015 je skončeno. Bylo posláno přes 13 tisíc hlasů, což je zatím účast za všechny ročníky
nejvyšší.
Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových
stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/.
Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 12. dubna 2016 schválila výsledky soutěže
„Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2015“.
Hlavním vítězem jihomoravské krajské soutěže o nejlépe opravenou památku regionu
za loňský rok se stal katolický kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu na Blanensku
(3112 hlasů). Na druhém místě v kategorii velkých staveb skončila hrobka Lichtenštejnů
ve Vranově. Z drobných staveb vyhrála zvonička v Rebešovicích a z děl výtvarného umění
zrestaurované lavice v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli.
Celkem 25 památek soutěžilo o ceny ve třech kategoriích:
1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se
uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).
Souhrnná částka ve výši 300 000 Kč bude podle počtu získaných hlasů rozdělena následovně:
v 1. kategorii budou oceněna první dvě místa částkou 150 000 Kč a 50 000 Kč, ve 2. a 3.
kategorii vítězové získají po 50 000 Kč.
Došková chalupa byla zařazena do kategorie velkých staveb a získala 419 hlasů.
V konkurenci 12 staveb skončila na pěkném 5. místě např. před stavbami z Brna, miroslavským
zámkem nebo křížovou cestou a kaplí z Mikulova. Velký dík patří všem, kteří naší chalupě
poslali svůj hlas.
Rada současně rozhodla o udělení dvou zvláštních cen ve výši 25 tisíc korun – první pro
Davida Hamzu, vlastníka kulturní památky zřícenina hradu Templštejn. Byla oceněna zejména
schopnost nadchnout pro náročnou péči o památku skupinu dobrovolníků, s jejíž pomocí se
zcela nezištně a s příkladnou péčí o objekt stará a dává dobrý příklad ostatní veřejnosti, pro
niž tuto hojně navštěvovanou památku volně zpřístupnil. Druhá cena byla doporučena udělit
obci Senetářov, vlastníku kulturní památky - venkovské usedlosti čp. 32 - stavby lidového
stavitelství, která soutěžila v předchozích ročnících soutěže. Zde byla oceněna příkladná péče
obce o kulturní památku, jejíž dlouhodobá prezentace významným způsobem představuje
veřejnosti tradice lidového stavitelství a řemesel na jižní Moravě.
zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz

DOŠKOVÁ CHALUPA MÁ SVOU TURISTICKOU VIZITKU
Oznamujeme sběratelům turistických vizitek, že na přelomu dubna a května bude možné
zakoupit v doškové chalupě turistickou vizitku. V prodeji zde budou i deníčky, do kterých se
samolepky shromažďují.
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DĚKUJEME ZA DARY DO MUZEA
V roce 2015 přispěli: (abecedně)
František Čech čp. 131, Ivana Frimelová čp. 15, Bronislav a Eva Grunovi čp. 46, Dana
Hodečková čp. 113, Vladimír Hodeček Moravský Krumlov, Jaromír Hladík čp. 42, Blanka
Horká čp. 112, Vladimír Chaloupka Horní Dubňany, Pavel Jiřikovský Moravský Krumlov, Jan
Jursa Vémyslice, paní Kadlčíková Rozkoš, Jaroslava Komárková čp. 36, Petr Kučera čp. 45,
Karel Popelka Rakšice, Anna Sobotková Rakšice, rodina Suchých Rakšice, Jiří Šanda Moravský
Krumlov, Karel Šidlo čp. 58, Jaroslava Šidlová Miroslavské Knínice, Jiří Solař čp. 81, Bohuslava
Vaňurová Moravský Krumlov, Alois Vespalec č. 21, manželé Vespalcovi čp. 40.

NAVŠTIVTE PAMÁTKY V NAŠEM REGIONU
Pro letošní sezónu připravili zástupci Bohutic, Ivančic, Miroslavi, Moravského Krumlova,
Petrovic a Vedrovic společný leták, na který bude jeho majitel sbírat razítka. Po návštěvě pěti
míst v jakémkoliv pořadí bude šestý vstup zdarma. Akce probíhá od dubna do konce srpna.
Letáček bude v druhé polovině dubna na webových stránkách obce www.petrovice.com
a plánujeme ho vložit do tohoto čísla zpravodaje (pokud bude vše časově vycházet). K dispozici
bude v doškové chalupě a je pro všechny zájemce zdarma.

PROSÍME O ÚKLID EXKREMENTŮ
Žádáme majitele psů, aby při procházkách se svým čtyřnohým přítelem odklízeli v obci
hromádky, které pejsek zanechá. V poslední době se hromadí stížnosti na tento nešvar. V minulém
týdnu byly na mokřadech umístěny dvě nádoby na odpad, avšak jedna nádoba byla hned druhý
den odcizena. I když se jedná jen o plastové nádoby od barev, zřejmě se někomu natolik líbila, že
si ji bezohledně odnesl. Žádáme takového jedince, aby se neostýchal zeptat na obecním úřadě,
kde se tyto nádoby dají sehnat. A bude to mít bez jakékoliv námahy. Rádi poradíme!
Občas se stává, že po nějaké společenské akci se v obci objevují i výkaly lidské. Jejich
odklízení není opravdu příjemné a takovýto člověk by se měl zamyslet nad svým chováním!
Neradi bychom přistoupili k instalaci fotopastí.
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Ze života mateřské školy
OD ZIMY DO JARA
Únor je měsícem karnevalů a maškarních plesů a nejinak tomu bylo i ve školce. Jednoho
čtvrtečního odpoledne jsme vyčkali příchodu rodičů, usadili je k občerstvení a s dětmi
jsme se „ukryli“ v druhé třídě a převlékli se do parádních kostýmů připravených od rodičů.
Po krátké třídní schůzce najednou rozrazila dveře kouzelná čarodějka v podání paní ředitelky,
která nás pozvala k úvodní promenádě. Při zpěvu karnevalové písně byly v průvodu k vidění
pohádkové postavy, zvířátka i zdravotní sestřička. Po úvodním veselí zapojily čarodějka
s pirátkou (p. uč.) děti i jejich rodiče do připravených karnevalových soutěží. První bylo
pojídání koblížků zavěšených na provázku bez pomocí rukou. Koblížky byly výborné, také je
pro nás připravily naše paní kuchařky. Dále se z barevných puzzle střípků skládaly obrázky
večerníčkových hrdinů, poznávaly se melodie také z večerníčkových pohádek. Tančilo se
s nafukovacím balonkem mezi těly a byly potrápeny i „mozkové závity“ při hledání správné
cesty v pohádkovém labyrintu na pracovním listu. Vyhrál každý, kdo se zapojil a bojoval.
Na závěr si děti přišly vylosovat své „štěstíčko“, což byl balíček s pár sladkostmi a drobným
dárečkem. Bylo to pěkné odpoledne a jsme rádi, že si s námi děti i rodiče užili.
Koncem února přišla do školky na praxi na tři týdny studentka Štěpánka Janštová. V rámci
bloku „Jaro s knížkou a pohádkou“ připravila pro děti zajímavé aktivity. Například společnou
výrobu ručního papíru, kdy děti krok za krokem mohly nejen sledovat, jak postupně vzniká,
ale na všem se podílet. Samy natrhaly proužky novin a po dalších krocích nanášely papírovou
kaši na podložky. Povedlo se. Po vyschnutí zůstaly opravdu listy ručního papíru, ze kterých si
později děti vyrobily a ozdobily velikonoční vajíčka.
Dále byla pozvána knihařka paní Stixová, která přišla dětem do školky ukázat, jak se kniha
svazuje nebo sešívá, jak se polepují a potiskují ozdobnými písmeny desky. Ukázala nám, že
je možné knihu opravit a dát jí „nový kabátek“. Zjistili jsme, že je to dlouhý a pracný proces
a je k němu třeba nemalá trpělivost, ale výsledek stojí za to. Moc se nám to líbilo a děkujeme
p. Stixové nejen za to, že za námi přišla a ukázala nám tolik zajímavých věcí, ale také
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za krásné jmenovky i deníček pro paní učitelky, které jsme dostaly, a za svázání naší vlastní
knihy, do níž děti namalovaly obrázky ze školkového vánočního příběhu „O ročním království
a skřítku Zvídálkovi“.
Vydali jsme také na návštěvu do petrovické knihovny, kde nás jako vždy přivítala s velkým
úsměvem paní knihovnice Drahomíra Klikarová. Ukázala nám, jak se knihy dělí podle žánru,
dozvěděli jsme se, co je potřeba, abychom si mohli chodit knížky půjčovat a znovu jsme
si připomenuli, jak se ke knihám správně chovat. Paní knihovnice nám také ukázala, jak si
můžeme v knihovně nechat obalit knihy, které máme doma, do pevného ochranného obalu
a jak se to dělá. Nakonec jsme si prohlédli knížky a vybrali si, které si půjčíme do školky. Také
moc děkujeme!
Přiblížil se čas Velikonoc, poznávání zvyků a tradic toho období a také velikonoční hra
„Putování za pokladem Zajíčka Ušáčka“. Děti hledaly po budově školy schovaná papírová
vejce s úkoly a snažily se je splnit co nejlépe. Nebylo to snadné, bylo jich 10. Zajíček je
pěkně potrápil. Všichni si protáhli celé tělo, opakovali počítání, barvy, určovali, co všechno
jsou symboly Velikonoc, zazpívali si i zatančili, kluci ukázali, s jakou říkačkou budou obcházet
domy děvčat a děvčátka zase zazpívala Smrtolkovou píseň. Bylo to velmi příjemné dopoledne,
ale to nebylo všechno. Po splnění všech úkolů, zbývalo ještě vydat se ven a podle fáborků
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hledat místo, kde byl schován Zajíčkův poklad. Tentokrát ho našli nejstarší kluci, byla to
pořádná krabice a v ní dárečky pro všechny děti. Nejen čokoládové figurky – kuřátko, vajíčko,
beruška, ale také keramický velikonoční zajíček, které si děti daly do misek s vlastnoručně
vysetým osením, které všem krásně vyrostlo.
Po velikonočních prázdninách jsme již začali vyhlížet jaro, nejen pozorováním zahrádek,
stromů a okolí, ale také „zabydlením“ školkové zahrady. Přivezli jsme si odrážedla, koloběžky
a šlapací traktory. Paní školnice celou zahrádku krásně po zimě zvelebila, okopala a pomohla
nám nachystat místečka, kam si děti samy vysejí hrášek, ředkvičky a kytičky. Také jsme
dostali nový písek do pískoviště a již jsme měli možnost jej vyzkoušet.
Těšíme se, co nám přinesou další dny a měsíce. Zatím na shledanou. Přejeme všem
krásné jaro!
Markéta Gajdošová, uč.

BUDE NÁS ZASE PLNÁ ŠKOLKA...
V měsíci únoru proběhl v naší mateřské škole zápis nových dětí, které mezi nás přijdou
od září 2016. I když oficiální termín zápisu byl stanoven na 17. února 2016, probíhal tentokrát
na třikrát a protáhl se nám až do měsíce března. Do Petrovic i Lesonic se budou stěhovat
nové rodiny s dětmi a přihlásil se i človíček z Moravského Krumlova. Celkově přišlo k zápisu
10 nových dětí, z toho 5 děvčat a 5 chlapců.
Šest z nich bude mít bydliště v Lesonicích, dvě děti jsou z Petrovic, po jednom z Dobelic
a Moravského Krumlova. A tak naše mateřská škola bude od září opět plná dětí, neboť nás
bude celkem 24, z toho 13 chlapců a 11 děvčat. Výchovně vzdělávací proces bude opět
mnohem náročnější než v letošním školním roce, protože 5 dětí bude mladších 3 let. Přesto
přejeme všem našim novým „školkáčkům“, aby byli v naší mateřské škole spokojeni, brzy
si na nové prostředí bez mámy a táty zvykli a našli zde spoustu dobrých kamarádů i nových
zážitků...
Zdeňka Müllerová, řed.
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Ze života ZŠ Lesonice
POEZIE NEJENOM V ZŠ LESONICE
Každým rokem organizujeme školní kolo v recitační soutěži. V letošním roce bylo o něco
jiné. Doposud měl každý žák jinou básničku. V únorovém klání byly určeny stejné básničky
pro jednotlivé ročníky. Hodnotila se zřetelná výslovnost, hlasitost, dovednost prožít téma
básně a vložit prožitek do slov. Dvě poroty odborná, složená z učitelek ZŠ a veřejná, tvořená
všemi žáky ZŠ, rozhodovaly o vítězi každého ročníku. V řadách soutěžících panovala viditelná
nervozita, ale všichni se snažili a byl to vskutku kulturní zážitek. Na vítězích se obě poroty
shodly. Blahopřejeme!
1. ročník – Patrik Záviška, 2. ročník – Ben Gaiger, 3. ročník – Vojtěch Šibral
4. ročník – Nela Houdková, 5. ročník – Jan Kylián

Patrik Záviška, Ben Gaiger, Vojtěch Šibral, Jan Kylián, Nela Houdková

OKRSKOVÉ RECITAČNÍ KOLO V MIROSLAVI
Všechny vítěze jsme přihlásili do okrskového kola v Miroslavi. Nakonec nemocnost
rozhodla, že jela pouze Nelka a Honzík. A za svoje recitační umění byli patřičně odměněni.
Jan Kylián získal 3. místo v okrskové recitační soutěži a Nela Houdková ocenění
za pěknou recitaci. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
ZÁŽITKY NELY HOUDKOVÉ Z RECITAČNÍ SOUTĚŽE V MIROSLAVI DNE 25. 2. 2016

Jan Kylián a Nela Houdková

Do Miroslavi jsme přijeli autobusem. U vchodu
do školy nás přivítala nějaká žákyně a paní učitelka.
Ukázali nám šatnu, která vypadala jako ptačí klec.
Odložili jsme si bundy a šli po schodech nahoru.
Řeknu vám, že to tam je samá místnost. Našli jsme
třídu, ve které byla soutěž, posadili se a čekali.
Byla jsem docela nervózní. Nejdříve recitovali žáci
z 1., 2. a 3. ročníku. Pak byla přestávka, mohli jsme si
dát pití, lízátka, sušenky a velký koláč. Také jsme dostali
papírové klauny. No a šli jsme na řadu my. Nejdříve jsem
recitovala já - básničku „Sup a žluva“, pak ostatní žáci
z jiných škol. Za 5. ročník recitoval Honza Kylián básničku
„Začarovaný telefon“. Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ
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Miroslav, Hostěradice, Mor. Krumlov – Ivančická, Olbramovice, Prosiměřice. Netrpělivě jsme
čekali na vyhlášení výsledků. Honza Kylián získal 3. místo a já ocenění za pěknou recitaci.
Za odměnu jsme si mohli vybrat knížku. Byl to moc pěkný zážitek.
Nela Houdková, žákyně 4. ročníku

„Z“ JAKO ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Budoucí prvňáčci: Hana Ondráčková, Lucie Velebová, Ella Francisca Gaiger, Radek Záviška,
Tereza Lelková, Jiří Vaníček se svými rodinami.
V únoru jsme měli ještě jedno pěkné „poetické“ odpoledne. Uspořádali jsme zápis žáků
do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017. A protože čtyři budoucí prvňáčci měli své starší
sourozence právě ve škole, i oni se zúčastnili slavnostního aktu a aktivně pomáhali po celou
dobu zápisu. K zápisu přišlo 6 dětí. Děkujeme za důvěru.
Těšíme se na nové prvňáčky v září 2016.

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
V rámci výuky českého jazyka
zpracovávají žáci odbornou knížku
na zadané téma. Letošní téma je H.
Ch. Andersen a jeho pohádky. Knížka
Davida Lelka, žáka 3. ročníku,
sklidila velký potlesk a uznání
za nápadité a originální zpracování.
Hans
Christian
Andersen
nakonec
navštívil
naši
školu
a odpovídal na dotazy ze svého
života zvědavému moderátorovi.
Kdo z dětí chtěl, přišel ten den
v kostýmu postavy z pohádky „Malá
mořská víla“.
David Lelko
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Asistentky pedagoga Michala Cafourková a Hana Matějková v rolích Andersena
a moderátora obklopeny žáky.

BESEDA S POSLANCEM JIŘÍM MIHOLOU

Poslanec Jiří Mihola
v křesle pro hosta beseduje
se žáky 3., 4. a 5. ročníku.

Neobvyklou návštěvu zažila škola první dubnový den. Poslanec Jiří Mihola odpovídal
na zvídavé otázky žáků: „Co je poslanec, proč si vybral práci poslance, co je na práci
nejtěžší, co ke své práci potřebuje, jestli ho práce baví, čím chtěl být jako malý kluk, zdali se potkal s prezidentem ČR, čeho chce ještě v životě dosáhnout“, atd. A co žáky nejvíce
překvapilo z odpovědí pana poslance?..., „že hodně dlouho pracuje, že ho práce baví, že
každý den běhá, že se moc nevídá s prezidentem ČR, že se zasloužil o státní svátek v pátek
před Velikonocemi, že mu můžeme telefonovat do půlnoci, že ho baví historie, a že vůbec
neplánoval být poslancem.“
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ZAKONČENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2015/2016

28. ledna 2016 si odneslo vysvědčení za první pololetí 24 žáků, z toho 8 žáků prvního
ročníku. Jako odměnu za svoji práci měli všichni odpočinek ve formě pololetních prázdnin.
Přejeme všem žákům stejně úspěšné zakončení i druhého pololetí 2016.
za celý pedagogický tým Emilie Mácová, ředitelka školy

Uskutečněné akce
PRVNÍ LEDNOVÁ NEDĚLE PATŘILA VEŘEJNÉ SBÍRCE
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Dne 3. ledna 2016 obcházeli již tradičně naši obec koledníci, kteří v rámci Tříkrálové
sbírky vybírali finanční pomoc pro lidi v nouzi. Akci pořádá Oblastní charita Znojmo, která
na svých webových stránkách www.znojmo.charita.cz pravidelně zveřejňuje, k jakým účelům
vybrané peníze slouží. V letošním roce činí konečná vykoledovaná částka 1 956 936 Kč, bylo
rozpečetěno 475 ks pokladniček.
Vybrané peníze v naší farnosti: 4 820 Kč Dobelice; 1 440 Kč Lesonice; 15 685 Kč Petrovice.

HASIČSKÝ PLES ZAHÁJEN OPĚT POLONÉZOU
Žáci
základní
školy
ve Vémyslicích přijali po roce
pozvání na zahájení plesu, který
pořádali v pátek 15. ledna místní
hasiči. Nádherné společenské šaty
a velice hezké taneční vystoupení
podtrhly
slavností
atmosféru
tohoto večera.
Následovalo
sólo
hasičů
s partnerkami a ples mohl začít.
K tanci a dobré náladě hrála
skupina Klaxon, připravena byla
tombola. I přesto, že sál nebyl
zcela zaplněný, přítomní se dobře
pobavili.

DĚTI SE POBAVILY NA MAŠKARNÍM KARNEVALU
V sobotu 23. 1. 2016 se konal v petrovickém kulturním domě maškarní karneval. Pro děti
byl připraven bohatý program. Hned na začátku karnevalu nečekaně přistáli v sále kulturního
domu Bob a Bobek ve svém klobouku, kteří společně s Večerníčkem zahájili celou akci. Všem
přítomným zatancovaly břišní tanečnice z Oslavan. Následoval program plný her, soutěží
a tomboly. Celkem se karnevalu zúčastnilo na 70 dětí. Domů si každá maska odnesla mnoho
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sladkostí, ovoce a drobných dárků, které nám věnovali sponzoři. Tímto bychom všem sponzorům
rádi poděkovali. Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě karnevalu podíleli.
Štěpánka Janštová, Pavla Vespalcová

BESEDA O PODZEMÍ PŘILÁKALA SPOUSTU ZÁJEMCŮ
Náš rodinný badatelský tým si v neděli 31. ledna 2016 nachystal besedu s promítáním
„Petrovické podzemí a další nálezy při výkopu kanalizace“. Zájemců o toto téma bylo tolik, že
jsme se do kuchyňky KD téměř nevešli. Zdejší podzemí sice není přístupné, ale v připravené
prezentaci jsme se mohli vydat alespoň na imaginární prohlídku tímto úžasným prostorem.
S pomocí pamětníků jsme upřesnili polohu dalších možných chodeb. Určitě na tomto místě
chceme poděkovat prof. Františku Bauerovi, který nám velmi pomohl s lokalizací chodeb
v jeho domě čp. 67.
Aby účastníkům besedy nebylo líto, že se do podzemí v Petrovicích nemohou sami podívat, vydali
jsme se o týden později v neděli 7. února navštívit nám nejbližší veřejnosti přístupné muzeum
v Přeskačích. Průvodcem nám byl Ing. Jiří Němec. Kdo se k nám přidal, byl mile překvapen.
Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi
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PRŮVOD MASEK PROŠEL OBCÍ

I v letošním roce se sešla dvacítka nadšenců v nejrůznějších převlecích a vyrazila
na obchůzku obce. Stalo se tak v sobotu 6. února, kdy za doprovodu harmonikáře Romana
Hrdiny a bubeníka Františka Jaroše z Olbramovic zazvonili u všech domů, aby místní pozvali
na masopustní zábavu. Děkujeme všem za vlídné přijetí a připravené občerstvení.

NOVÁ ČISTÍRNA SE LIDEM LÍBÍ
Na čtvrtek 11. února 2016 byl zorganizován den otevřených dveří v nově vybudované
čistírně odpadních vod. Za účasti zástupců zhotovitelské firmy, dodavatele technologií,
technických dozorů, VAS Třebíč, České spořitelny, pracovníků odboru životního prostředí MěÚ
Moravský Krumlov, kontrolora BOZP a dalších hostů se přišlo do naší čistírny podívat spousta
občanů. S procesem čištění všechny přítomné seznámili pracovníci VAS Třebíč a rovněž
zodpovídali dotazy. Po prohlídce byly slyšet kladné reakce, což nás těší.
V letošním roce se zhotovitelská firma přihlásila s naší ČOV do soutěže „Stavba 2015
Jihomoravského kraje“. O umístění rozhoduje odborná komise, která přijela do Petrovic
a celou stavbu si důkladně prohlédla. Vyhlášení výsledků soutěže se koná u příležitosti
Stavebních veletrhů Brno dne 21. dubna.
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SOUZNĚNÍ DUŠÍ NA MASOPUSTNÍ ZÁBAVĚ
Rok utekl jako voda a opět nastaly přípravy na masopustní zábavu. Už od října loňského
roku se scházely místní i přespolní ženy, aby nacvičily taneční vystoupení pro návštěvníky
masopustní zábavy – tentokrát na písničky z dětského filmu Ať žijí duchové. Nezaháleli ani
muži, kteří secvičili taneční choreografii s názvem Souznění duší.

V sobotu 13. února 2016 nastal den D. Sál se postupně zcela zaplnil a krátce po
20. hodině začala hrát moravskokrumlovská skupina Hurikán pod vedením Václava Ostrovského.
Pět členů této skupiny navodilo tu správnou atmosféru a skvěle rozproudilo zábavu. Kolem
22. hodiny nastala v sále tma a na scénu přišly ženy převlečené za děti. Během prvních
taktů notoricky známé hudby bylo všem téma letošních tanečků jasné. Děti si s pomocí
rytíře Brtníka z Brtníku, jeho dcerky Leontýnky a trpaslíků opravily hrad. Vystoupení sklidilo
obrovský potlesk. Poděkování patří všem ženám a především Ivě Frimelové za odborné vedení
a za spolupráci kamarádu Pepovi alias Josému.
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Asi o hodinu později nastalo v sále ticho a všichni netrpělivě očekávali, co předvedou muži.
Už při vstupu prvních tanečníků na plac se ticho proměnilo v potlesk a nadšené skandování.
Publikum při každé taneční kreaci doslova jásalo. Po chvíli k mužům v kloboucích a bílých
košilích přibyli kočičí partneři. A publikum jásalo znovu. Muži sklidili zasloužený potlesk.
Děkujeme našim mužům v čele s Jirkou Frimelem.
Pak nastal čas na losování cen. Vážíme si štědré ruky sponzorů, kteří akci podpořili.
Děkujeme!!!
K občerstvení byl tradičně připraven výtečný hovězí guláš Honzy Vespalce. SPK Petrovice
děkuje všem, kteří jakkoliv přispěli k organizaci a dobré náladě masopustní zábavy. Z celého
večera byl pořízen videozáznam a DVD jsou k prodeji v obchodě za 100 Kč.

DOMÁCKÉ POSEZENÍ
POD PERGOLOU
V sobotu 20. února přijal pozvání
do naší obce muzikant tělem i duší pan
Roman Hrdina z Olbramovic, který svým
zvučným zpěvem a hrou na harmoniku
zpříjemnil posezení na hřišti. K občerstvení
se podávaly zabíjačkové speciality, které
voněly a náramně chutnaly.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V předvelikonoční době se uskutečnilo
tvoření pro děti i dospělé pod vedením
knihovnice Drahomíry Klikarové. Tentokrát
se v obecním bytě sešlo téměř 15 dětí
a některé za pomoci svých rodičů vyrobily
krásné velikonoční dekorace.
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BÍLÁ JE ČÁRA
Svůj příspěvek začnu trochu netradičně. O medovině.
Medovina je ušlechtilý nápoj, který pili už staří Slované a lze jej vyrobit dvěma způsoby.
První způsob je poměrně rychlý, tzv. vařená medovina. Ale druhý způsob, který lze označit
za původní recepturu, je velmi zdlouhavý proces. Med, který se na tuto medovinu používá,
se totiž nevaří, jen se opatrně rozehřeje, rozpustí v převařené vodě, přidají se hluboko
prokvášející kvasnice a celý tento nápoj po ukončení kvašení několik let ve sklepě zraje.
Několikrát do roka člověk přijde, stahuje tento mok ze zákvasu a trpělivě čeká. A po několika
letech této činnosti jednoho dne přijdete do sklepa a najednou uvidíte malý zázrak, kdy
se medovina jako mávnutím kouzelného proutku zčistí, dostane jiskru a stává se z ní velmi
ušlechtilý nápoj.
A proč vám to všechno píšu? Ne proto, že chci vyprávět o medovině, ale proto, že
na ten okamžik zrození medoviny jsem si vzpomněl při návštěvě ochotnického divadla
v Petrovicích na jejich představení „Bílá je čára“. Doufám, že mi nyní všichni petrovičtí
patrioti odpustí, když řeknu, že s divadelním souborem v Petrovicích to bylo stejně jako
s tou medovinou. Chyběla jí ta pomyslná jiskra a čistota, ale nyní je všechno jinak. To, co
předvedli herci na jevišti, bylo naprosto strhující. Najednou jakoby léty jejich divadelní
soubor dozrál, dostal nádhernou jiskru a stal se souborem, který v srdcích diváků zanechá
nesmazatelnou stopu…
„Bílá je čára“ je autorskou hru se slovy „Troškovského stylu“, které zde hravě padají,
jako míč z kopačky „brka“ do brány. Nebudu vypisovat příklady těch lidových slovních
hříček, neboť v tom okamžiku to ztratí tu bezprostředně milou autentičnost konkrétního

Celý tým ochotníků
stojící zleva: Irena Závišková, nápověda * Vlastislav Solař, fotbalista Eda * Tomáš
Vespalec, dodavatel brambůrek Olin * Pavel Hladík, drogová spojka Karel * Veronika
Solařová, nápověda * Milan Hladík, zvuk a osvětlení * Roman Hájek, zvuk
sedící zleva: Jiří Nejedlý, trenér a policista Milan, autor hry a režisér * Jiří Záviška,
hospodský Ivan * Jan Schovanec, boss Hugo
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okamžiku na scéně. Okamžiku, který si s herci rádi prožijete a budete sdílet. Něco tak
vtipného a snad i pro většinu veškerého diváctva líbivého může totiž vytvořit jen někdo, kdo
se nezalekne množství trpělivého zkoušení, které za tím vším stojí. Někdo, kdo divadlo dělá
s opravdovou láskou, radostí a chutí.
Na jejich představení jeden z protagonistů řekl, že pokud dotyčný chce vidět divadlo, tak
musí do Lesonic, tam že se divadlo opravdu hraje.
„Ale já však nyní pravím, a to ne ve spánku, nýbrž v plné bdělosti poledne“  (cit. Džibrán
Chálíl - Prorok), že Thálie se dotkla svou přízní ochotníků v Petrovicích a jejich vystoupení se
dnes stává opravdovým divadelním zážitkem.
A závěrem ještě jednu malou poznámku - nemohu pochopit, jak je možné, že se o přízeň
paní Ireny Záviškové neperou všechny televizní stanice v naší republice. A nejen že se neperou,
ony by mohly jen tiše závidět petrovickému divadelnímu souboru, že mají takovou skvělou
moderátorku. Děkuji ještě jednou všem členům souboru za nádherné představení a smekám
před jejich režisérem panem Nejedlým.
Jisté je, že svět bez medoviny by byl možná o něco chudší, ale bez petrovických ochotníků
by rozhodně strádal.
„Tak mezi neckama  tvý  maminy a útočníkem je snad trochu rozdíl, ne?“
„To jo. Starou bych ke Kolumbijci nepustil!“
Přeji všem protagonistům petrovického divadelního souboru:
„Ať Vaše výkony (z taktických důvodů nepíši „všechny“….) jsou jen a jen vzestupné
tendence…“
Petr Příkazský, Miroslavské Knínice, LP 2016

DĚVČATA VÍTALA JARO
Jaro sice 13. března pomalu „klepalo na dveře“, ale zima se rozhodně nevzdávala své
vlády. V poměrně chladném počasí vyrazila děvčata na obchůzku vesnice a samozřejmě
nesměla chybět Smrtolka. U dveří každého domu holky zazpívaly známý popěvek o Smrtolence
a na oplátku byly obdarovány penězi a vajíčky. Letošními „pány“ byly Sabina Cyrková, Tereza
Bodanská a Jasmína Gajdošová. Za vychozené peníze byla o týden později uspořádána v sále
kulturního domu společná hostina, která byla zaslouženou odměnou všem děvčatům, která v
nevlídném počasí obešla vesnici.

MÍSTO ZVONŮ ZNĚLY OBCÍ HRKAČE
Podle velikonoční tradice odlétají na zelený čtvrtek kostelní zvony do Říma a jejich
zvonění nahrazují hrkači. K místním hochům se přidali i mimopetrovičtí kluci a obešli celou
vesnici během pátku 25. března a soboty 26. března hned osmkrát. Za tuto službu si v každém
domě vykoledovali odměnu v podobě peněz a vajíček, o které se podle zásluh rozdělili. Pány
letos byli Jakub Kalčík, Jakub Hercík, Tomáš Hejlek a Ondřej Záviška.
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PETROVICE POCTIL SVOU NÁVŠTĚVOU
POSLANEC JIŘÍ MIHOLA

V pátek 1. dubna do naší obce zavítal předseda poslaneckého klubu a místopředseda
strany KDU-ČSL Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Během svého asi hodinového zastavení při cestě jižní Moravou pohovořil se starostkou
obce a po občerstvení v obřadní síni obecního úřadu si prohlédl doškovou chalupu.
Setkání se účastnila také místní badatelka Mgr. Eva Grunová a doprovod pana poslance
Marek Venuta Mgr. Ludvík Mihola, místopředseda MO KDU-ČSL Znojmo.
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Ze sportu
PŘED JARNÍMI ODVETAMI
FOTBALOVÉ SEZÓNY 2015/16
Ve svém příspěvku bych se chtěl zmínit, co se děje v petrovickém fotbalovém oddíle a jak
probíhala naše zimní příprava. Momentální umístnění po podzimních zápasech IV. B třídy
OFS Znojmo je asi podle našich možností. Nedáváme si žádné velké plány co do konečného
umístnění, ale chtěli bychom, aby jak hráči, tak naši fanoušci chodili na fotbal s radostí
a vraceli se z něj spokojeni jak s předvedenou hrou, tak i s dosaženými výsledky. Za vedení
mužstva budu upřímně rád, když nám budou chodit všichni naši zdraví hráči poctivě
na každý zápas v plném počtu a na hřišti odevzdají vždy to nejlepší, co v každém z nich je.
Po podzimní části jsou stále dlouhodobě zraněné naše stabilní opory Dvořák, Štolpa, Fiala,
Vespalec Tomáš a hostující Halva, se kterými nejspíš pro jaro nemůžeme počítat. Rovněž
ani s naším dosavadním brankářem Hladíkem už počítat nemůžeme a tak jsme měli starost,
s kým a jak vlastně jaro vůbec dohrajeme. Do branky se nám podařilo přemluvit a zajistit
přestup pro již dříve v našem mužstvu chytajícího brankáře Jardu Homolu z Rakšic. Tradiční
příprava se během zimní přestávky už od prosince (v pátek hala v MK a v neděli dopoledne
na hřišti) jevila jako jedna z nejslabších.
Zlepšení nastalo až při jarních přípravných zápasech. Jejich výsledky jsou prohra
s Rakšicemi 1- 2, s Vedrovicemi rovněž prohra 1 – 5, s tradičním soupeřem z třebíčského
okresu Rouchovany jsme vyhráli 1 - 0 a poslední zápas s Miroslavským „C“ mužstvem skončil
remízou 1 – 1. Snad nám něco z vydařených přípravných utkání naši hráči ukáží i v jarních
odvetách. Velkým a dlouhodobým problémem se u nás v Petrovicích stále více stává počet
hrajících registrovaných hráčů. Od 1. 7. 2016 se na svazu FAČR chystá další nepříjemná
věc, kterou je zrušení hostování z jiných mužstev. To nám naši činnost ještě zkomplikuje
a bude nahrávat všem bohatým klubům. Nevím, kde se to vše zastaví a jak to bude v malých
oddílech vůbec dál. Tento problém není ale jen v našem mužstvu, ale ve většině vesnic, kde
nemají svoji mládež a tudíž budoucnost. Už dnes nás stojí hostování každého hráče nemalé
peníze a podle chystaných nových tabulek za přestupy to bude úplná pohroma.
Do jarních odvet určitě nastoupíme s odhodláním dobrých výsledků a věřím, že se
nám to aspoň trochu podaří. Tímto chci pozvat naše fanoušky a poprosit je o podporu při
zápasech, protože si to hoši hájící naše barvy TJ Petrovice určitě zaslouží. První jarní zápas
se nám podařilo vyhrát nad mužstvem Loděnic 3 – 0, když 2 branky vstřelil kapitán týmu
Ondra Šabaka a jednu přidal Luděk Krejčí. Chtěl bych touto cestou poděkovat Daliborovi
a Martinovi Záviškovým za velkou pomoc a hlavně čas stráveným s námi při jarních pracích
na přípravách hřiště. Všem případným sponzorům z řad místních podnikatelů, kteří by
nás rádi podpořili, předem děkuji za pomoc, kterou náš fotbalový oddíl s radostí přivítá.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
ze života našeho fotbalového týmu se podělil
Olda Sobol
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Aktuální tabulka IV. B třídy OFS Znojmo

#

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Olbramovice B

13

8

4

1

42:21

28

2.

Moravský Krumlov C

13

9

0

4

47:21

27

3.

Petrovice

13

8

1

4

29:21

25

4.

Loděnice

13

8

1

4

24:23

25

5.

Jezeřany B

13

7

3

3

31:10

24

6.

Skalice

13

7

2

4

32:22

23

7.

Rybníky

13

6

2

5

38:37

20

8.

Dobřínsko

13

5

2

6

36:33

17

9.

Tavíkovice

13

3

2

8

20:42

11

10.

Trstěnice

13

3

1

9

15:34

10

11.

Branišovice

13

2

2

9

18:40

8

12.

Troskotovice

13

1

2

10

15:43

5

Rozlosování jarní části zápasů
IV. B třídy OFS Znojmo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.
13.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

17. 4. 2016 10:15 Petrovice - Troskotovice
24. 4. 2016 10:15 Skalice - Petrovice
1. 5. 2016 10:15 Petrovice - Rybníky
8. 5. 2016 10:15 Branišovice - Petrovice
15. 5. 2016 10:15 Petrovice - Moravský Krumlov C
22. 5. 2016 16:30 Dobřínsko - Petrovice
29. 5. 2016 10:15 Petrovice - Jezeřany B
5. 6. 2016 10:15 Olbramovice B - Petrovice
12. 6. 2016 16:30 Tavíkovice - Petrovice
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Pozvánky
so 23. 4. 		

OTEVŘENÍ DOŠKOVÉ CHALUPY

zahájení 3. sezóny prohlídek v doškové chalupě, začátek ve 14 hodin, bohatý doprovodný
program, občerstvení zajištěno
ne 24. 4. 		

PUTOVÁNÍ „OD SÁDOVCE K SÁDOVCI“

Obec Lesonice pořádá vycházku po hranicích katastru. Sraz ve 13 hodin u školy v Lesonicích.
Předpokládané ukončení po 17. hodině. S sebou přiměřenou obuv a občerstvení.
Za mimořádně nepříznivých podmínek se akce ruší. Vycházku vedou Bronislav a Eva
Grunovi.
so 30. 4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, společný táborák, hry a soutěže pro děti, špekáček
a pečivo pro všechny děti zdarma, možnost zakoupení limonády a piva
ne 1. 5. 		

11. PETROVICKÝ KOŠT

pořádá ČZS, ochutnávka vín místních i přespolních vinařů u obecního sklepa, začátek
ve 14 hodin
pá 6. 5.			

BÍLÁ JE ČÁRA - DERNIÉRA

pořádá SPK, divadelní představení petrovických ochotníků,
kulturní dům od 20 hodin, videopozvánka na divadlo je na www.petrovice.com
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
4. – 6. července		

MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH

areál fotbalového hřiště, pořádá Martin Karandyszewský
po 4.7. v 16 hod. otevření výčepu, hudba, bazén, míchané koktejly, hry pro děti, nocování
ve stanech
út 5.7. v 7 hod. česnečka, sraz motorkářů, v 9 hod. - ZAHÁJENÍ NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
TROJIC, bazén, míchané koktejly, kotlíkové maso, uzená cigára, hranolky, hotdogy, pivo,
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limo, celodenní hry pro děti, degustace vín, od 14 do 16 country skupina PAROHÁČI, v 16.30
hod. - malování na obličeje, v 17 hod. - vystoupení gymnastek z M. Krumlova, od 20 hod.
karaoke a taneční zábava
st 6.7. v 7 hod. česnečka, v 9 hod. ZAHÁJENÍ NOHEJBALOVÉHO TURNAJE DVOJIC, ukázka
techniky JSDH Rakšice, od 14 do 16 hod. country skupina SALLY SHOCK, následuje DJ Zdenál
so 6. 8.			

21. MUCHA CUP

pořádá SPK Petrovice, z. s., areál fotbalového hřiště, turnaj v malé kopané zakončený
posezením pod pergolou za hudebního doprovodu, občerstvení zajištěno
so 20. 8. 		

8. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN

pořádá SPK Petrovice, z. s., 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

CVIČENÍ PRO CHLAPCE
každou středu od 17 do 18 hodin na fotbalovém hřišti
pořádá TJ PETROVICE, z. s., fotbalová příprava, atletika, míčové hry, zdravý pohyb
na čerstvém vzduchu, cvičení vede Bohumír Vespalec, vstup zdarma
s sebou sportovní obuv, nápoj
koná se pouze za příznivého počasí a dostatečného počtu dětí

Pohledy do minulosti
V této nové rubrice bychom rádi postupně zveřejňovali fotografie Petrovic z obecního
fotoarchivu, které jsme nashromáždili za posledních deset let. Možná máte doma staré
fotografie, na kterých nikoho nepoznáváte a ani vám nepřipadá, že mohou být z Petrovic.
Nám zachycená místa možná budou něco říkat a díky dochovaným záběrům můžeme
seskládat mozaiku někdejší podoby obce a jejích obyvatel. Zejména bychom rádi sesbírali
fotografie „zmizelých Petrovic“ – tedy domů, které již dnes nestojí, nebo zcela změnily
svou podobu. Fotografie si zapůjčíme k oskenování, originály vám obratem vrátíme.
Děkujeme.
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Pohled z kostelní věže na polní cestičku k Dobelicím, po které školáci chodívali denně
pěšky do školy do Vémyslic. Když bylo škaredě, chodili „po véhoně“ – po silnici k Mor.
Krumlovu. Na Véhoně po pravé straně stojí tři domy postavené v roce 1925. Pod obzorem
jsou vidět Rybníky. Za hřbitovem je lesík nad „vévozem“. Petrovická škola z roku 1827 ještě
s původními okny, za ní akátové lesíčky a „dračka“ jak na dlani. Před školou se choulí doškové
chalupy někdejších domkařů. Taky „husí rynk“ i se Šidlovou doškovou chalupou – na jejímž
místě je dnes kulturní dům. Foceno z kostelní věže 12.12.1930 autor neznámý, fotografii
poskytla Věra Fialová (1918-2011).
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Obdobný záběr - snímek vyfocený z letadla přibližně o 80 let později, 17. 6. 2013. Ostatní
letecké fotografie Petrovic a nejbližšího okolí můžete vidět v doškové chalupě na tematické
výstavě „Z ptačí perspektivy“ - Petrovice na leteckých snímcích Zdeňka Vošického z května
a června 2013. K prodeji je autorova výpravná publikace „Jižní Morava shůry“ za 590 Kč.
Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi, b.gruna@seznam.cz

Příspěvky čtenářů
VZPOMÍNKA NA RODINU ČERNÝCH
Nejstarší osobou na fotografii zveřejněné v minulém čísle zpravodaje je babička paní
Jiřikovské Františka, rozená Küfhaberová, sestra mé prababičky Josefy, také Záviškové
(u Varhaníků). V Petrovicích v č. 46 žila ještě rodina jejich sestřenice Anna Küfhaberová,
provdaná Řezníčková. Její dcera Kateřina se r. 1899 provdala za sedláka Tomáše Černého
ze Džbánic č. 60. Tato rodina od jara 1943 za naprostého utajení, ukrývala necelé tři
roky manželku pozdějšího prezidenta Ludvíka Svobody Irenu a jejich dceru Zoe. Tam se
8. května 1945 dočkaly osvobození a setkání s Ludvíkem Svobodou.
Cituji:
K hospodářství ve Džbánicích patřil i obchod se smíšeným zbožím, což na jednu stranu
představovalo větší riziko prozrazení, ale na druhou stranu bylo jednodušší ukryté živit.  
O Irenu a Zoe Svobodovy se tenkrát starala také Ludmila Procházková, tehdy 18-ti letá
příručí v jejich obchodě.
„Paní Svobodovou jsem měla ráda, byla to hodná žena. Já jsem oběma nosila do jejich
úkrytu jídlo,“ řekla. Varovala je také před možným nebezpečím. „Když jsem třikrát
zakašlala, znamenalo to, že v domě jsou lidé, kteří by jim mohli uškodit“. To se pak
musely schovat do skrýše pod světnicí, kde žily. Na procházky mohly chodit jen v noci
a to pouze na dvůr.
Dům se společnými prostorami pro bydlení i obchod s potravinami mohl připomínat
spíše promyšlený labyrint chodeb a skrýší. Kupříkladu pro cesty z bytu vedly do sklepů
hned dva prokopané otvory. Tajnou chodbu ukrývalo také dno lavice na prádlo. Do sklepa
vedly i schody z dlouhé chodby za vraty. Ze sklepa se mohlo po žebříku vylézt na půdu,
kde byl připraven další ukrýt, případně se na jejím druhém konci mohlo slézt rychle
dolů.
Obchod často kontrolovala německá policejní služba, na ukrývané celostátně hledané
ženy však nepřišla. V případě jejich nalezení hrozil obci osud vymazání z mapy.
(Irena Svobodová, nejstatečnější první dáma našich dějin, Autor článku: Leila
Chadalíková; Wikipedie).
Paní Jiřikovská mi vyprávěla, že se rodiny Černých a Závišků - Küfhaberů často za války
vzájemně navštěvovaly. Černí na návštěvy přijížděli v bryčce i s dětmi, nejčastěji v neděli
odpoledne. Paní Jiřikovská při návštěvách ve Džbáncích prý často na lavici na prádlo
sedávala, aniž tušila „na kom sedí“.
Ludmila Vrtná
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Co je psáno v kronikách
rok 1938
Rok 1938 byl i v naší obci dobou příprav na válečné nebezpečí. Skoro každý týden volána
některá složka CPO ke cvičení a to buď do školy, radnice nebo hostince.
V neděli 16. 1. konána valná schůze míst. sboru dobr. hasičů, kde zdůrazněna jednatelem
potřeba vycvičených členů CPO a hlavně složka požární.
23. ledna konán v hostinci slabě navštívený hasičský ples. 4. února konána v Dobelicích
schůzka velitelů CPO z okolních vesnic, kde probrány důležité pokyny o pomoci hlášení při
leteckém nebezpečí.
13. února sehráno v hostinci divadelní představení „Chytrá holka“.
Škola pro členy CPO z rozhlasu konána ve zdejší škole ve dnech 24. 1., 31. 1., 7. 2. a 14.
2.
V neděli 6. března o 7. hod. večer zapálena vatra k oslavě narozenin p. presid. T. G.
Masaryka.
7. dubna 1938 nastoupil na zdejší faru po slavnostním uvítání všech občanů zdejší
farnosti p. farář Florian Sláma.
V sobotu 21. května ráno nastalo napětí z válečného nebezpečí v naší vesnici, když se
rozšířila zpráva o nástupu našich nejzdatnějších vojáků na ohrožené hranice naší republiky.
I z naší obce nastoupilo ... vojáků. (počet není v kronice uveden - pozn. red.)
25. května vyslechli žáci zdejší školy i někteří občané při branné vycházce hod presidentu
dr. E. Benešovi k jeho 54. narozeninám na náměstí v Mor. Krumlově.
28. května oslaveny ve škole narozeniny p. presidenta dr. E. Beneše. V neděli 29. 5.
konána slavnost brannosti v Mor. Krumlově. Slavnosti se zúčastnilo asi 5.000 lidí. Z naší obce
na slavnost se dostavilo asi 80 lidí, většinou muži. Šli za zpěvu pochodových a národních
písní tam i zpět.
Ve dnech 19., 20. a 21. června konána místní cvičení CPO. Dne 29. června vykonána
volba starosty obce. Zvolen byl Bohumil Záviška, rolník v Petrovicích, čís. 43. Zástupcem
starosty zvolen Rudolf Kovář, čís. 44 a členy obec. rady jsou
(údaje nejsou v kronice
zapsány – pozn. red.).
V neděli 7. srpna konána na hřišti u školy dožínková slavnost. Po proslovu říd. uč. sehrána
scéna „Zrušení roboty“ (90 roků), dožínková hra a zatančena 3 kolonami česká beseda.
14. září vzpomenuto prvního výročí úmrtí T. G. M. 14. září nastoupilo z naší obce
11 vojáků k vojenské službě. V pátek 16. září na výzvu v rozhlase nařízeno odevzdati střelné
zbraně. Z naší obce odevzdány na četnickou stanici ve Vémyslicích a to v neděli 18. září.
V neděli 18. září odpoledne vykonán na hřišti u školy sraz branného střediska. Srazu
se zúčastnila mládež obého pohlaví z Petrovic, Lesonic, Dobelic, Rybníků a Vémyslic.
Po vztýčení státní vlajky měl k přítomným vlastenecký projev velitel branného střediska
Čeněk Neruda, říd. uč. z Dobelic. Po srazu konány u hostince hody, které byly i v pondělí
19. září.
Ve středu 21. září vyslechnuta z rozhlasu zpráva o odstoupení našeho pohraničního území
Němcům. Ve vesnici nastalo vzrušení. V hostinci se shromáždilo mnoho mužů a rozčileně se
debatovalo o situaci. Zbraně, odevzdané 18. září, byly z četnické stanice vráceny. Ozbrojení
muži hlídkovali celou noc proti Kadovu.
V pátek 23. září v 10 hodin večer vyhlášena rozhlasem mobilizace. Většina mužů probděla
tuto noc. Pisatel této kroniky jako velitel CPO ozbrojen, opatřen maskou a helmou zaujal
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své místo v radnici a nařídil složkám CPO pohotovost. V noci o ½3 přišla ze sousední vesnice
zpráva, že se čeká znemožnění mobilizace německým letectvem a proto vyhlášena okamžitá
pohotovost místní CPO s výzbrojí. V sobotu ráno odvážely 2 povozy od radnice naše vojáky
k nádraží. Většina občanů, sice se slzami v očích, ale odhodlaně se loučila s nastupujícími
vojáky. Odpoledne dovážen k domům a na náves písek a zdokonalována ochranná opatření
proti leteckým útokům. Nařízena stálá požární a hlásná, pozorovací služba CPO, která se
střídala po 4 hodinách ve dne i v noci.
26. září nařízeno odevzdání rozhlasových přístrojů, které dodány na četnickou stanici.
Odpoledne zřízena pracovní četa z místních občanů, která za zpěvu vlasteneckých písní
nastoupila s lopatami ap. a odešla na četnickou stanici.
V těchto dnech projíždělo vesnicí a okolními silnicemi mnoho našich vojáků, srdečně
vítaných, aby zaujali svá místa v opevněných objektech na ohrožení pohraničí. Občané se
připravovali k válce. Každá domácnost měla připravena nejnutnější zavazadla, v případě
nutnosti opustiti vesnici.
V pondělí 3. října vráceny rozhlasové přístroje majitelům, neboť bylo o nás již
rozhodnuto.
Ve čtvrtek 6. října nastala v našem okolí největší panika, neboť z rozhlasu sděleno, že
do odstoupení patří i Mor. Krumlov. Nastalo stěhování z M. Krumlova a i u nás obava, zda
bezohlední Němci „nevezmou do ochrany“ i nás.
V sobotu 8. října spalo ve škole 7 vojáků, kteří ustupovali ač neradi od hranic. V neděli
přišlo 20 dalších našich vojáků. V následujícím týdnu utíkali naší vesnicí uprchlíci z Bohutic
i odjinud, neboť měli strach z obsazení, neb z Němců. Někteří z nich nalezli přístřeší
u našich občanů nebo ve škole. I my jsme žili v neustálém strachu, že budeme obsazeni.
V neděli 23./10. zřízena v Petrovicích prozatímní četnická stanice (6 četníků), kteří se
ubytovali v čísle 29.
V neděli 30. října odstěhovali se naši vojáci ze školy. Napětí a strach z obsazení
Němci přestalo teprve 21. listopadu, kdy rozhlas hlásil konečné hranice ČSR. Ve čtvrtek
24. listopadu více občanů se vypravilo do Dobřínska, které bylo vráceno k RČS.

rok 1939
V neděli 10. ledna provedena v naší obci sbírka ve prospěch České národní pomoci.
Sebráno 1243 Kč, 1815 kg pšenice, 250 kg žita, 350 kg bramborů a 3 kg luštěnin. Dne
22. ledna konán hasičský ples v hostinci za malé účasti občanů.
V neděli 29. 1. konána v Lesonicích přednáška CPO i pro občany a mládež z Petrovic.
5. února sehrána divad. hra „Jízdní hlídka“ od Langra.
Dne 15. března za velké sněhové chumelenice vtrhly se všech stran do zbytků naší
republiky německé oddíly. O 7 hod. ráno rozhlas z Brna vysílal německé pochody, což nás
přesvědčilo, že Němci táhnou již do Brna. Napětí, úzkost a rozčílenost bylo možno viděti ze
všech tváří našich občanů v očekávání věcí příštích. Zanedlouho byl německý tlak pociťován
v celé brutalitě.
Již 18. 3. musili jsme odevzdati u obec. úřadu všechny zbraně, kromě loveckých. Mnozí
občané v nejrůznějších úkrytech uschovali zbraně před německými uchvatiteli.
V pondělí 26. června vykonal ve škole nábožen. visitaci J. M. biskup brněnský dr. Josef
Kupka a zapsal se do této kroniky. Po té vykonal biřmování.
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Na den 9. X. byl říd. uč. O. Kypr předvolán k německé tajné policii do Jihlavy k výslechu
pro ilegální činnost. Po 3½ hod. výslechu spojeného s hrubým zacházením byl jsem propuštěn
a zdůrazněno mi, abych se nevzdaloval z místa pobytu a vyvaroval se nepřátelského chování
a činnosti.
V dubnu 1939 zřízena v Petrovicích proz. četnická stanice v čís. 29, která koncem roku
zlikvidována.
Dne 22. července utopil se u Vémyslic stráž. zdejší stanice Boudný.
Žně a úroda, přes deštivé počasí, celkem dobrá.
Hody v tomto roce nebyly.
…v pokračování příště rok 1940
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K velikonočním zvykům
neodmyslitelně patří
obchůzka vesnice se
Smrtolkou a hrkání.
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Obec Petrovice pořádá pro širokou veřejnost

ZAHÁJENÍ 3. SEZÓNY PROHLÍDEK
DOŠKOVÉ CHALUPY
V PETROVICÍCH
sobota 23. dubna 2016 od 14 hod.

vystoupení Krumlováčku při ZŠ Klášterní M. Krumlov
k poslechu zpívá Petrovický pěvecký sbor
prohlídka doškové chalupy s výkladem
ukázka starých činností a řemesel
výstava leteckých fotografií obce
prodej upomínkových předmětů
doprovodný program pro děti
občerstvení s posezením
vstupné 30 Kč
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