ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Při zahájení 3. sezóny prohlídek v doškové chalupě zazpíval místní pěvecký sbor.
Foto: Mgr. Tomáš Vespalec

ročník 9, číslo 2/2016 (duben - červen)

SETKÁNÍ SENIORŮ
Fotografiemi se vracíme k setkání
seniorů dne 29. května 2016.
Foto: Mgr. Tomáš Vespalec,
Ivana Olivová
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Ze zasedání zastupitelstva obce
35. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. dubna 2016
•

ZO projednalo žádost investora V. B. a vyjádřilo souhlas se stavbou „Přístavba rodinného
domu č. p. 66“ na parcele č 1699/38 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo žádost společnosti Premix a schválilo souhlas vlastníka pozemku s klučením
vinice na parcelách p. č. 2444, 2445, 2446, 2447, 2448 a 2470 o celkové klučené ploše
8849 m2.

•

ZO projednalo organizaci zahájení 3. sezóny prohlídek v doškové chalupě, které proběhne
v sobotu dne 23. 4. 2016.

•

ZO vzalo na vědomí Dohodu o vzájemné spolupráci a zajištění akce 5 + 1 mezi městem
Miroslav, obcemi Bohutice, Petrovice, Vedrovice, Městským kulturním střediskem
Moravský Krumlov a Kulturním a informačním centrem Ivančice. Předmětem dohody je
zajištění vzájemné spolupráce při konání akce Za památkami regionu, akce 5 + 1, konané
v období od 15. 4. do 31. 8. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti Kavyl na údržbu trávníku
a vysazených dřevin na mokřadech v letošním roce za celkovou cenu 60 315 Kč bez DPH.

•

ZO projednalo žádost stavebníka P. T. a schválilo souhlas vlastníka pozemku p. č. 2100
s provedením oplocení pozemku p. č. 440/8 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•

Starostka informovala ZO o reklamaci ČOV. Jedná se o plísně vznikající na vnitřní části
dřevěné střešní konstrukce v prostoru nad nádržemi. Dle vyjádření zhotovitele firmy
VHS je reklamace neoprávněná, neboť plíseň vzniká v důsledku nadměrné vlhkosti
v uvedeném prostoru. Zhotovitel navrhuje snížit vlhkost instalací odvětrávacích střešních
turbín. ZO uložilo starostce požádat o vyjádření projektanta objektu.

36. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 28. dubna 2016
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2016.

•

ZO projednalo Cesi smlouvy o dílo č. 7/2014 z 19. 10. 2014 (kanalizační přípojky) mezi
obcí Petrovice a Ing. Ivanou Mejzlíkovou, Třebíč a pověřilo starostku podepsáním smlouvy
o dílo č. 2/2016.

•

ZO projednalo a vzalo na vědomí znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území MAS Živé pomezí na období 2014 - 2020 subjektu: Místní akční skupina Živé pomezí
Krumlovsko – Jevišovicko, z. s., Okružní 394, Moravský Krumlov, 672 01, IČ: 27037215,
a souhlasilo s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Živé
pomezí na období 2014 - 2020 na svém správním území.

•

ZO projednalo organizační zajištění setkání seniorů dne 29. 5. 2016.

•

ZO projednalo organizační zajištění akce Moravskokrumlovsko na kole dne 18. 6. 2016.
V naší obci bude zastávka u doškové chalupy.

•

Starostka informovala ZO o udělení dotace ve výši 200 000 Kč z Jihomoravského kraje
na akci „Oprava krizových míst na chodnících v obci Petrovice“ v rámci Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje. ZO pověřilo starostku zajištěním navazujících činností
pro přípravu akce.
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•

Starostka informovala ZO o termínu konání Malého festivalu loutky ve dnech 1. 9. až
4. 9. 2016. ZO navrhuje představení v termínu pátek 2. 9. v 18 hodin v kulturním domě.

•

ZO projednalo nabídku obchodního zástupce Znojemského deníku na možnost distribuce
letáku 5+1 (na prohlídku doškové chalupy) ve Znojemském, Brněnském a Třebíčském
deníku. ZO schválilo distribuci letáku pouze ve Znojemském deníku.

•

ZO projednalo a schválilo obsazení jednoho místa v rámci veřejně prospěšných prací
na rok 2016 Lucií Havelkovou z Lesonic, která byla jediným vhodným uchazečem
splňujícím podmínky úřadu práce.

37. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 11. května 2016
•

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou a současně
schválilo přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

•

ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Petrovice za rok 2015.

•

ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice
za rok 2015. Současně vzalo na vědomí návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok
2015.

•

ZO projednalo organizační zajištění setkání seniorů dne 29. 5. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo pořízení 350 ks reflexních pásek za cenu 9,60 Kč
za kus.

•

Starostka informovala ZO o zhotovení znaleckého posudku č. 3034-11/2016 od Ing. Miloše
Pelanta, Znojmo, o ceně věcného břemene – práva užívání části pozemků parc. č.
1711/1, 1711/2 a 1711/7 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, za účelem obsluhy
a údržby kanalizačního řádu.

•

ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole výkonu agendy vidimace a legalizace provedené
Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 10. 5. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330035050/001
mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o realizaci stavby „Petrovice –
Machů: NN příp. kab. příp.“ na části pozemku obce parc. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo žádost investora J. Z. a schválilo souhlasné stanovisko s provedením
stavby „Plynofikace RD Petrovice č.p. 20“ v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo a schválilo pokácení dvou borovic u telefonní budky. Náhradou budou
vysazeny dvě lípy na vhodném místě.

•

ZO projednalo a schválilo oslovení následujících firem o cenovou nabídku na opravu
chodníků: Inženýrské stavby Neumann s.r.o., Znojmo * MiKo
Neslovice
s.r.o.,
Neslovice * PELÁN stav s.r.o., Hrotovice * ROPELMON trade s.r.o., Moravský Krumlov *
Šerhalka s.r.o., Miroslav * VHS plus s.r.o., Znojmo * Zednictví-Ruda, Oleksovice * Zdeněk
Dočkal, Polánka. Současně ZO schvaluje zadávací podmínky a jmenuje tyto členy
zastupitelstva do výběrové komise: Čeperová Jana, Janštová Helena, Závišková Irena,
Hájek Roman, Vespalec Bohumír.

38. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. května 2016
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2016.
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•

ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
11. 5. 2016.

•

ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne
11. 5. 2016.

•

ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko za rok 2015.

•

ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Lesonice a obcí Petrovice.
Předmětem daru je finanční příspěvek obce Lesonice ve výši 5 000 Kč na přípravu akce
Setkání seniorů konané v Petrovicích dne 29. 5. 2016.

•

ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo č. 4/2016 mezi obcí Petrovice a Ing. Ivanou
Mejzlíkovou, Třebíč. Předmětem smlouvy je zajištění výběrového řízení, vyjádření
veřejnoprávních orgánů a správců sítí a dozor stavby při realizaci pro akci „Oprava
chodníků po kanalizaci“.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace
na realizaci akce „Oprava krizových míst na chodnících v obci Petrovice“ ve výši
200 000 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Petrovice a Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje. Předmětem
smlouvy je oprava komunikace II/413 Dobelice – Hostěradice na pozemcích ve vlastnictví
obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo a schválilo žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové
organizace kraje o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o pokácení
5 stromů na parcele p. č. 1697/1 ve vlastnictví obce. Uvedené stromy kolidují s opravou
propustků a brání provedení funkčního odvodnění vozovky v rámci opravy silnice v akci
„II/413 Dobelice – Hostěradice“.

•

ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet svazku Vodovody a kanalizace za rok 2015.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330035509/001
mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného
břemene za stavbu „Petrovice – Veleba: NN přip. kab. příp.“ na pozemku ve vlastnictví
obce p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice.

•

Starostka informovala ZO o prvním pracovním setkání škol a zřizovatelů v rámci projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko“.

39. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 9. června 2016
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2016.

•

ZO projednalo a schválilo nabídku spolupráce na projektu Jižní Morava známá i neznámá
od pana Vošického. ZO schválilo prezentaci v tištěné i elektronické knize za cenu 14 900 Kč
a zakoupení 40 ks tištěných knih této publikace. Součástí ceny jsou práva ke zhotoveným
fotografiím.

•

ZO projednalo a schválilo žádost Martina Karandyszewského o povolení konání venkovní
zábavy na fotbalovém hřišti v rámci nohejbalového turnaje dne 4. 7. 2016 od 20
do 24 hodin. Podmínkou je dodržení veřejného pořádku, řádné zajištění pořadatelské
služby a zpětné předání prostor sportoviště v bezvadném stavu.
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40. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 23. června 2016
•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro RD
č. p. 112, Petrovice“ mezi vlastníkem pozemku obcí Petrovice a investorem stavby
manželi H. Jedná o stavbu na obecním pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro
RD č. p. 20, Petrovice“ mezi vlastníkem pozemku obcí Petrovice a investorem stavby
manželi Z. a S. Z. Jedná se o stavbu na obecním pozemku p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo a schválilo nabídku paní M. K. na prodej pozemků p. č. 304/9, 612/1,
616/9, 1703/12 a 2842 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o celkové výměře 1041
m2 za cenu 35 Kč/m2.

•

ZO projednalo a schválilo žádost zástupce místní organizace Českého zahrádkářského
svazu Petrovice pana Libora Jelínka o zřízení korespondenční adresy a sídla spolku
na adrese Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 9.

Informace občanům
OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ OPRAV CHODNÍKŮ
Od 1. srpna do 9. září 2016 bude v naší obci probíhat oprava částí chodníků. Jedná se o chodník při
hlavní silnici podél kostela od domu čp. 55 až po dům čp. 99 a pak chodník před domy čp. 100, čp. 62
a čp. 64. Majitele těchto nemovitostí žádáme o vstřícnost a toleranci v průběhu prací. Před začátkem
oprav chodníků bude nezbytné provedení domovní přípojky, pokud vede pod chodníkem. Rovněž vás
žádáme o pomoc s úpravou vysázené zeleně ve vašich předzahrádkách. Chodníky budou rozebrány
včetně vnějších a vnitřních obrub. Bude odstraněno podloží pod dlažbou, položeny nové obruby a nová
dlažba. Po dobu prací je třeba dbát zvýšené bezpečnosti, a to jak chodců, tak projíždějících vozidel.
S případnými připomínkami v průběhu stavebních prací se obracejte na technický dozor – pan Oldřich
Štěrba, tel.: 602 723 566 nebo na obec.
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SMLOUVY O STOČNÉM UZAVÍREJTE S VAS TŘEBÍČ
Pokud v současné době napojujete svou nemovitost ke kanalizačnímu řadu, nezapomeňte před
zásypem potrubí kontaktovat pana Štěrbu k dohlídce (tel.: 602 723 566).
Po dokončení prací nahlaste funkčnost domovní kanalizační přípojky na obecní úřad.
Poslední povinností je uzavření smlouvy o stočném. V tomto případě se obraťte na pracovnici VAS
Třebíč - paní Dagmar Zichová: e-mail: zichova@vastr.cz, tel.: 568 899 112 nebo 734 684 144.
Děkujeme těm občanům, kteří již svůj dům napojili na kanalizaci. Žádáme i ostatní majitele
nemovitostí, aby tak učinili co nejdříve, nejlépe do konce srpna. Obec na výstavbu kanalizace a čistírny
odpadních vod získala dotaci a podmínkou je plnění limitů splaškových vod.

NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH SE HROMADÍ ODPAD

kontejnery na tříděný odpad

V poslední době se na veřejných prostranstvích objevuje čím dál více odložených věcí. Ze zcela
nepochopitelných důvodů vyrostla v nedávné době hromada kartonů za kulturním domem. A nejen
kartonů, jsou zde kolem sběrných nádob odložené plasty. Pokud se stane, že jsou nádoby plné, není
možné odpad nechávat mimo kontejnery. Svozové dny jsou předem stanovené, tudíž je jasné, že
do doby odvozu vítr odpad rozfouká a papír vlivem deště zvlhne. Navíc pracovníci nejsou povinni tento
odpad naložit, stejně tak jako různé pytle vedle přeplněných domovních popelnic.
Děkujeme, že odpady třídíte, avšak pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte odpad na volné
prostranství!

hřbitov

Uvnitř hřbitova opětovně vznikla skládka pomníků a obrub. Před časem jsme pomocí techniky
a pracovníků AGRO družstva vyklidili vnitřní prostranství u obvodové zdi hřbitova před vstupem
do márnice. Vyhozené pomníky byly přesunuty za hřbitovní skládku, ale do budoucna nebude možné
tyto nepotřebné hřbitovní obruby a pomníky zde vyhazovat. Pokud si sjednáte firmu na obnovu hrobu,
bude se buď objednatel, nebo dodávající firma muset postarat o likvidaci odstraněných pomníků včetně
obrub.
Ze zcela nepochopitelných důvodů zde opět uvnitř hřbitova vzniklo odkladiště vyhozených základů,
obrub, pomníků a podstavců. Není možné přece donekonečna najímat techniku a po každé renovaci
soukromého pomníku odklízet tento odpad. Prosíme nájemce hrobových míst, aby si do budoucna
nepotřebný materiál odklidili na své náklady mimo katastr naší obce!!! Děkujeme za pochopení.
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veřejná prostranství

Pokud na obecních prostorách vznikne hromada odpadu, není možné se k ní otočit zády a dělat, že
se nás netýká. Vždy na taktové jednání doplácí obec, neboť tento soukromý odpad je nucena odklidit.
V některých místech, kde obec pravidelně seče své trávníky, tyto hromady odpadu stále rostou!
Obec na pozemky občanů odpad neodkládá, přitom na obecních parcelách tahle odkladiště
vznikají. Naopak se snažíme občanům vycházet vstříc a bezplatně umožňujeme soukromým osobám
na přechodnou dobu uskladnit stavební materiál, dřevo, vlečky na odpad apod. Bohužel u některých se
doba přechodná stala dobou trvalou…  Pokud se situace bude nadále zhoršovat, budeme nuceni vybírat
důsledně poplatek za nájem veřejného prostranství.

VANDALISMUS NA MAJETKU OBCE
Začátkem června slaví všechny děti svátek, proto každoročně obec poskytuje těm nejmenším skákací
trampolínu. Letos tomu nebylo jinak. Avšak po týdnu provozu jsme jen nevěřícně koukali na potrhanou
síť a roztrhaný ochranný límec na pružiny. Trampolína má sloužit dětem, avšak ve stavu, v jakém se
nachází, upozorňujeme na vstup na vlastní nebezpečí.
Vandalům bychom rádi vzkázali, aby si ničili pouze majetek ve svém osobním vlastnictví.
foto: Mgr. Petr Holeček
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ OCENIL DOŠKOVOU CHALUPU
ČESTNÝM UZNÁNÍM
Začátkem roku 2016 vyhlásil Jihomoravský kraj IX. ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní
památka Jihomoravského kraje v roce 2015“. V minulém čísle obecního zpravodaje jsme vás informovali,
že naše chalupa získala krásné 5. místo ve velké konkurenci památkově chráněných objektů.
Ve středu 11. května se v brněnské vile Löw-Beer konalo slavnostní vyhlášení výsledků, při kterém
starostka obce Irena Závišková převzala čestné uznání.
Děkujeme všem příznivcům našeho muzea za podporu!!!

Ze života MŠ Petrovice
JARO A LÉTO PROŽITÉ V MŠ
Naposledy jsme se těšili na jaro, proto vám nyní přiblížíme, jak jsme čas probouzení
přírody a příchodu mláďátek prožili. Poctivě jsme zalévali vyseté ředkvičky a kytičky a byli
jsme zvědaví, jak nám vyrostou. S radostí jsme přijali několik pozvání a postupně jsme
vyrazili za zvířátky. Nejprve jsme vyrazili k Záviškovým prohlédnout si kůzlátka a jejich
pyšné maminky. Pozorovali jsme, jak pijí mlíčko, prozkoumávají vše kolem, zdokonalují se
v chůzi a jak si spolu hrají. Natrhali jsme jim čerstvou trávu a poslechli si, jak je potřeba se
o ně starat a co všechno to obnáší. Děkujeme! Dále jsme vyrazili ke králíčkům, prasátkům,
kuřátkům i kačenkám. Je úžasné, že máme tyto možnosti a děti si to mohou zažít. Ještě
jednou děkujeme.
12. května se ve školce uskutečnilo odpolední setkání ke Dni matek. Po krátkém vystoupení
předaly děti maminkám vyrobené dárečky a poté se všichni s chutí zakousli do dobrých
buchet, které připravily paní kuchařky.
29. května jsme vystoupili na setkání seniorů v kulturním domě, které letos pořádala obec
Petrovice. Přítomní návštěvníci zhlédli pásmo s básničkami, tanečkem „Čtyřlístek“ s velkými
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látkovými šátky a veselým pohybovým vystoupením s papírovými dudlíky za doprovodu písně
„Naše malá Kateřinka“. Moc nás potěšilo, kolik radosti jsme přinesli. Každé dítko dostalo
od obce jako poděkování za účinkování velkou čokoládu a bezpečnostní náramek do šera.
8. června jsme vyrazili do Moravského Krumlova do zámeckého parku na sportovně naučný
pořad pořádaný DDM „Zvířátka v parku“. Nejprve jsme z batůžku vytáhli svačinky a na lavičce
mezi stromy se posilnili. Pak si tety z Domu dětí a mládeže rozdělily děti do skupinek a plnění
úkolů začalo. Děti tam poznávaly řeč zvířat, čím se živí, kde bydlí, také kdo ze zvířecí říše
je nejrychlejší běžec, nejlepší skokan i kdo je nejvyšší. Za správné splnění bylo možné získat
nalepovací bodík a každý si nějaký vysloužil. Takto vyzdobeni jsme se s tetami rozloučili
a vydali se autobusem zpátky do školky.
Přišel čas příprav na letošní Akademii s pasováním prvňáčků, která se konala 17. června
2016 v kulturním domě. Letošní příběh se jmenoval „Den pod stanem v osadě Sluníček“,
který nás zavedl do malé lesní stanové osady, ve které zrovna probíhal tzv. den naruby.
Děti jako správní táborníci se ujaly úkolů dne a vše perfektně zvládly. Po ranní rozcvičce se
po skupinkách vydaly na dříví, pro vodu a zajistit něco k jídlu. Z nasbíraných hub kuchařinky
navařily guláš a po obědě se všichni vydali na výšlap ke starému hradu za lesem na kopci. Tam
je přivítala bílá paní, která byla potěšena, že se za ní někdo přišel podívat a malé osadníky
pozvala na výlet do starých časů. Proměnila je v rytíře a princezny a za zvuku středověké
hudby se uskutečnil šermířský turnaj, jízda na dřevěných konících i přehlídka překrásných
princezen. Z hradu se Sluníčka vydala zpět do osady, kde si na rozloučenou s pěkným dnem
ještě u táboráku zazpívala. To byla první část odpoledne, poté děti rozdaly svým blízkým
dárečky a perníčky, které pro ně ve školce vyráběly, a po přestávce přišla chvíle slavnostního
pasování předškoláčků na budoucí prvňáčky. Všichni byli ohromeni, když paní starostka Irena
Závišková přišla ustrojena jako krásná královna, především naši předškoláci. Tento rok se
se školkou rozloučilo pět dětí: Ella Francisca Gaiger z Petrovic, Lucie Velebová z Lesonic,
Hana Ondráčková z Petrovic, Radek Záviška z Lesonic, kteří nastupují do lesonické základní
školy a František Peterčák z Petrovic, který nastupuje do ZŠ Klášterní v Mor. Krumlově. Jak
to bývá, poté co nejstarší děti řekly slib prvňáčka, byly slavnostně pasovány paní královnou.
Následně dostaly šerpu, pamětní list, knihu a velkého plyšáka na památku. Každý rok, když se
s našimi nejstaršími kamarády loučíme, je to dojemné a nejinak tomu bylo i letos. Děkujeme
rodičům a všem, kteří nám s přípravou akce pomohli, paní starostce a obci za celoroční
podporu, zapůjčení kulturního domu i pomoc s jeho přípravou a také bych ještě jednou chtěla
poděkovat celému kolektivu školky za spolupráci. Velké poděkování patří všem dětem, které
si právem zasluhují pochvalu, jak uvolněně a s úsměvem příběh zahrály.
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Odměnou byly poslední výlety tohoto školního roku. Nejprve návštěva doškové chaloupky
21. června, kde si tentokrát děti vyzkoušely výrobu nepálených hliněných cihel, pomáhaly
s krájením zeleniny k vaření bramboračky, poznávaly bylinky i způsoby jejich uchování na zimu
a ochutnaly výborný čaj s medem. Vyrobily si na památku svícínek ze samotvrdnoucí hlíny
a třídily předměty na novodobé a původní. Když bylo vše hotovo, všichni jsme si společně
zazpívali. Po práci jsme si ve světnici pochutnali na voňavé bramboračce s chlebem. Mňam,
to byla dobrota! Opět to bylo velmi pěkné a zajímavé a MOC se nám v chaloupce líbilo!
Děkujeme!
Hned druhý den 22. června byl výlet do Miroslavi na zámek. Uvítala nás paní průvodkyně
Počarovská a postupně nás provedla celým zámkem. Viděli jsme, jakou velkou rekonstrukcí
zámek prošel a nadále prochází, navštívili jsme zámecké vězení, poznali jsme např. co je
to sklípková klenba, jaké byly v té době záchody, prohlédli jsme si jídelní výtah zabudovaný
ve zdi a vyzkoušeli jsme si posezení na královském trůně. V další části nás čekala výstava
puzzle obrazů různých velikostí, ale také některé z obrazů ze Slovanské epopeje Alfonse
Muchy, v další místnosti byly stavby z lega např. Egypt, podmořský svět, piráti atd., a také
nově výstava zmenšenin různých pohyblivých strojů. Nakonec jsme se ještě ocitli v zámeckém
pekle, tedy naštěstí jen u vchodu, takže nám nikdo nezmizel. Zkrátka mnoho zajímavého
a ani jsme si neuvědomili, že jsme tam strávili dvě hodiny.
Školní rok se už blížil ke svému konci a tak 28. června odpoledne dorazili rodiče s opékacím
náčiním a dobrotami a táborák na rozloučenou mohl začít. Slunce hodně svítilo, ale téměř
nikomu to nevadilo. Děti i jejich sourozenci si pěkně pohráli a prožili příjemné odpoledne.
Přejeme všem krásné a pohodové léto a zase příště.
za kolektiv MŠ Markéta Gajdošová, uč.

Ze života ZŠ Lesonice
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA V ZŠ LESONICE

Ve školním roce 2015/2016 pracoval každý ročník v projektech zaměřených na přírodu
v rámci předmětu Prvouka a Přírodověda.

Žáci prvního ročníku letos v předmětu Prvouka ověřovali metodiku pro 1. ročníky. Projekt
provázela „Lesní ponožka“. Vzhledem k tomu, že prvňáci po nástupu do školy neumí psát, bylo
vyplňování lesních deníků zaměřeno na malování. V úvodu si vyrobili svou lesní ponožku a s tou
jsme vyráželi na lesní výpravy. Během roku si vytvořili pravidla pro pobyt v lese – Ponožkové
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desatero. Z lesních výprav si nosili přírodní poklady do lapače zážitků a na závěr projektu
zahráli všem ponožkové divadlo. Cílem projektu bylo vybudovat u dětí vztah k přírodě, naučit
je nebát se lesa a vnímat proměny lesa během roku a především naučit děti, že v lese zažijí
spoustu dobrodružství, mohou zde trávit volný čas a pomůžou lesním zvířátkům.

Žáci druhého ročníku pracovali na projektu „Lexikon lesních skřítků“. V tomto projektu
si ujasnili vztahy a potřeby lesních živočichů a rostlin, pochopili význam potravních vztahů
a potřeby lesních obyvatel. Výstupem byl plakát, kam žáci dosazovali živočichy a hmyz pod
různé lesní stromy a trouchnivějící dřevo.

Žáci třetího ročníku pátrali po „Tajemství vody v lese“, potýkali se s „Vodomory“. V lese
hledali lesní studánky a pátrali po vodních živočiších. Zjistili, že les je zásobárnou vody,
vodu našli v dutinách stromů, na listech, ale také pod kořeny, že cesta vody je obtížná, ale
po staletí funguje a člověk musí přírodu respektovat a neničit něco, co funguje.
Čtvrtý ročník se věnoval lesní rovnováze. V lese žáci hledali nejen trouchnivějící dřevo
jako domov mnoha drobných živočichů, ale objevili také malé rostlinky stromů, semena
ukrytá v šiškách a klíčící žaludy a bukvice. Závěrem zkoumání bylo zjištění, že náš les je
v rovnováze a je plný různých stromů a živočichů.
Žáci pátého ročníku celý rok zkoumali vodu v projektu „Voda kolem nás“. Témata byla
rozdělena do 6 období. Pro žáky bylo zajímavé každé období, ale nejvíce je bavilo téma
„Znečištění vody“ a „Povodně“. Své spolužáky dokázali prakticky upozornit na chyby, které
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člověk dělá, a pak dochází k povodním. Naučili se zásady pozorování a čištění vody. Přímo
v terénu zkoumali místní rybník, našli a pojmenovali živočichy v bahně a vodní rostliny.
Simona Houdková, učitelka
Slavnostní rozloučení s páťáky
S žáky 5. ročníku Pavlou Fialovou, Tomášem Klimem, Janem Kyliánem a Janem Vespalcem
jsme se slavnostně rozloučili v úterý 21. června v sokolovně v Lesonicích. Starosta Pavel
Herman je pasoval na absolventy školy.
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Milí páťáci, děkujeme, že jsme vás mohli provézt od první do páté třídy a přejeme vám
hodně štěstí na cestě za poznáním na 2. stupni ZŠ.
Jako absolventi se pak předvedli v pohádce Zvířátka a loupežníci – hoši v roli loupežníků
a Pája v roli kozy. Spolu s ostatními spolužáky, členy školního divadla Lesonice „ŠkoDiL“,
potěšili přítomné diváky výkonem hodným obdivu.
Přeii žákům, jejich rodičům, zaměstnancům školy a všem občanům krásné prázdniny
plné slunce a pohody.
Emilie Mácová, ředitelka školy

Uskutečněné akce
TŘETÍ SEZÓNA PROHLÍDEK DOŠKOVÉ CHALUPY ZAHÁJENA
Na sobotu 23. dubna 2016 bylo připraveno pro širokou veřejnost slavnostní zahájení prohlídek
v místní muzeu. Jedná se již o třetí sezónu. S programem a organizací tohoto dne nám pomohli místní
dobrovolníci. Všem velmi děkujeme za pomoc, které si upřímně moc vážíme! Máme radost z toho, že
se tento den náramně podařil a návštěvníkům se u nás v Petrovicích opravdu líbilo. Poděkování patří
i Nadaci ČEZ, která tuto akci finančně podpořila.
K tomuto dnu se sešlo na adresu obecního úřadu spoustu kladných reakcí a příspěvků. Z technických
důvodů otiskujeme jen některé, avšak za všechny děkujeme.
Došková chalupa je přístupná do konce října každou neděli od 15 do 17 hodin, po předchozí domluvě
na tel. 724 185 508 kdykoliv. Vstupné je 20 Kč.
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OŽIVLÁ CHALOUPKA
V Zrcadle jsem četl pozvánku na zahájení III. sezóny otevření doškové chalupy 23. dubna 2016. Šel
jsem tam spíše proto, abych se setkal se svými známými, ale byl jsem však mile překvapen, jak chaloupka
ožila. Mnohem víc než před dvěma lety při slavnostním otevření.
Kromě řemeslníků tradičních řemesel jsem napočítal přes dvacet osob každého věku v dobovém
oblečení (předpokládám, že místních), kteří se různě podíleli na programu oživlé chaloupky. Myslím si,
že při dobrých organizačních schopnostech se dají sehnat řemeslníci, kteří jsou ochotni představit svoji
práci, případně prodat své výrobky. Rovněž tak sehnat živá zvířata – dobytek k vystavení se šikovnému
organizátorovi podaří. Ovšem získat v obci s počtem kolem 350 obyvatel přes dvacet lidí, kteří jsou ochotni
zapojit se do celého organizování programu, to už je velké umění. Všichni byli skvělí a nejpřesvědčivější
se mně zdály bábinky s draním peří a vázáním „perótek“. Dle mého soudu však vrcholem všeho byla
mládež v dobovém oblečení, které by se mohlo nazvat všedním, nebo polosvátečním krojem našeho
regionu. Jejich hudební a pěvecké vystoupení krásně celý program zpestřilo, ale nejvíc oceňuji jejich
přirozené, nenucené a pro věc zapálené chování!!!! To dává naději na tradici do budoucna. Bez nich by
to mohlo vyznít jako melancholické vzpomínání pamětníků na své mládí a dětství.
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Také se mi líbilo, že tady zaznělo zanikající nářečí naší oblasti, které není sice příliš výrazné jako
Slovácké podoblasti např. Podluží nebo Kopanice, ale je naše! Do nedávna jsem měl mlhavé povědomí
o Horácku rozprostírajícím se na Vysočině a Podhorácku. Teprve nedávno jsem se dozvěděl, že etnografická
podoblast Moravskokrumlovska a sveverního Znojemska se nazývá Horácké Dolsko rozprostírající se pod
Podhoráckem a v minulosti bylo na jihu ohraničeno oblastí osídlenou převážně obyvatelstvem hlásícím
se k německé národnosti. Tímto máme nářečně a vůbec etnograficky vymezenou naši oblast.
Také oceňuju sestavení celého programu takříkajíc z vlastních zdrojů, bez senzačních taháků typu
skákacího hradu, čepovaného prazdroje apod. I bez toho tam byla dle mého názoru slušná návštěvnost
a hlavně přátelská atmosféra.
Karel Kraus z Rokytné
Vážení občané Petrovic,
zdravím Vás z Vysočiny a chci vám vyjádřit velikou poklonu. Přiznám se, že jsem byl Vaší akcí doslova
nadšen. Žil jsem v obci s osmdesáti obyvateli a k venkovským lidem, způsobu jejich života a tradicím
mám hlubokou úctu. To, co jsem u Vás viděl a zažil, mě naplnilo alespoň trochou optimismu v dnešní
- ne zrovna optimistické době. Dnes si málokdo uvědomuje, že bez takových lidí to nepůjde - každý
chce do města a vidí jen plné regály hypermarketů, konzum a hmotu. Kde se to všechno bere a co stojí
na počátku? Nad tím se dnes zamyslí málokdo.
Moc vám fandím a přeji celým úžasným Petrovicím krásný, a to nejen dnešní, den.
V úctě
Zdeněk Vošický
DOŠKOVÁ CHALOUPKA JE POKLAD
Vážená paní starostko,
děkujeme Vám za krásnou akci v Petrovicích u doškové chaloupky, která se konala v sobotu dne 23.
dubna 2016.
Na počátku šedesátých let minulého století, tedy v časech mého předškolního a školního věku, jsme
s maminkou občas projeli autobusem kolem petrovických doškovic. Bývalo to u příležitosti návštěvy
zdravotního střediska v Moravském Krumlově. Sedávali jsme proto střídavě v té části autobusu, která
byla těmto stavením blíže po směru jízdy. Maminka mi nikdy neopomněla doškovice ukázat a vzpomínala
přitom na své mládí, neboť také pocházela z chudých poměrů.
V uvedenou sobotu jsem do Petrovic zavítal se svým kamarádem a milovníkem historie Milanem
Popelkou. Byli jsme nadšeni scénářem programu, který nás jakoby zatáhl do oněch dob našich dědů
a pradědů. Dobové oblečení, tance děvčat, trefná divadelní scénka, lidová vesnická řemesla a pak
interiér doškovice nám ukázal, v jakých skromných poměrech naši předkové žili. V malých světničkách
měli všechno potřebné k svému životu. Jak jsem si všiml, tak mnozí návštěvníci neměli ani potuchy,
k čemu které věci vůbec sloužily. Zapomínáme. Ostatně tak je tomu vždycky, když se střetnou předchozí
a současné generace, natož pak, když máme pochopit dobu před dvěma sty roky. Dnes už dokonce
pomalu zapomínáme, k čemu byl potřeba třeba psací stroj, chomout či jiné vymoženosti nedávné doby,
bez kterých se nešlo obejít.
Velmi důležité pro každého člověka je poznat minulost našich předků, bez které se jen těžko chápe ta
doba dnešní, vyznačující se daleko radikálnějšími a rychlejšími proměnami stylu života, než doby našich
pradědů. Přesně to jste nám prostřednictvím svého realizačního týmu o desítkách lidí v Petrovicích
ukázali. Děkujeme Vám za povedenou akci, která si vyžádala desítky hodin diskusí a příprav, aby vše
klaplo. Jen jednoho litujeme, že jsem s osobních důvodů musel u Vás, v příjemném prostředí, pobýt
pouze dvě hodiny. Rád se k Vám zase do Petrovic při nějaké příležitosti vrátím.
Petrovičtí, buďte na svůj poklad, který doškovice představuje, hrdí.
Přeji Vám hezké všední i sváteční dny a mnoho podobných vydařených akcí.
Emil Veis, kronikář obce Morašice
16

Dobrý den paní starostko,
rád bych Vám velmi poděkoval za včerejší akci u vás v Petrovicích, bylo to tam velmi pěkné, výborná
propagace Petrovic, hlavně vaší krásné doškové chaloupky.
Člověk se cítil jak v jiné době a v jiném čase. Velmi příjemný relax. Vše perfektně zorganizované,
ukázka řemesel, vystoupení dětí a dospělých. Smekám opravdu klobouk. Přeji Vám další úspěšné akce
a hlavně hodně turistů a zájemců.
S pozdravem
Milan Popelka z Morašic

POSLEDNÍ DUBNOVÝ DEN PATŘIL ČARODĚJNICÍM
Tělovýchovná jednota Petrovice připravila na sobotu 30. dubna 2016 tradiční „Pálení čarodějnic“.
Místní hřiště se zaplnilo dětmi a nechyběla samozřejmě pořádná vatra. Připraveno bylo několik stanovišť
v prostorách hřiště, kde děti plnily zábavné úkoly. Na závěr si všichni opekli špekáčky.

PETROVICKÝ KOŠT
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Na prvomájové odpoledne připravili petrovičtí zahrádkáři v obecním sklepě již
11. ročník ochutnávky vín místních vinařů. Pořadatelům se letos podařilo zajistit rekordní
počet 79 vzorků od 31 vinařů z Petrovic i okolních obcí. Příznivé počasí přilákalo velký počet
spokojených návštěvníků.
Z bílých vín byly nejčastěji zastoupeny odrůdy Veltlínské zelené (11 vzorků), směs bílá (9
vzorků), Müller Thurgau, Sauvignon (po 5 vzorcích) a Neuburské (4 vzorky). Z červených vín
bylo nejvíce zastoupeno Svatovavřinecké (4 vzorky), dále směs červená, Caberneet Moravia
a Zweigeltrebe (po 2 vzorcích) a návštěvníci mohli rovněž ochutnat 5 vzorků růžových vín.

BÍLÁ JE ČÁRA A DO PETROVIC VEDE AŽ Z KOLUMBIE

Jako kluk jsem hrával fotbal. Kterýpak kluk ho nehrál, že? Hrálo se urputně, se zanícením
a doslova až do krve, protože se hrávalo na škváře a spadnout při tom na bábovky - pardon,
na zadek - bylo stejné, jako si onu část těla vydrhnout smirkovým papírem. Byla to legrace,
ale brali jsme ji vážně. Klukovskou kopanou odvál čas a přivál mi ji opět až nedávno.
V Petrovicích na divadle Bílá je čára.
Spolu s aktéry Vlastislavem Solařem, Jiřím Záviškou, Pavlem Hladíkem, Janem Schovancem,
Tomášem Vespalcem a Jiřím Nejedlým jsem se stal opět klukem snícím o závratné fotbalové
kariéře, aniž bych na to měl správná brka, tedy nohy. Jmenovaní pánové - kluci - mi dali
pořádnou porci legrační kopané, kterou brali velmi vážně. Slzel jsem radostí nad nápadem
celé hry, která je postavena na nechtěném nedorozumění, na groteskních záměnách postav
a prostředí, na slovních hříčkách s dvojsmyslným podtextem, na pichlavě laskavé karikatuře
mířící nejen do světa světového i vesnického fotbalu, ale i do vlastních řad. Ale především jsem
si užil jako divák přirozený hráčský talent herců, který na svém kulturním hřišti předvedli. I když
se sice během hry jedinkrát do míče nekopne (nebo možná kopne, ale to jsem si byl zrovna
koupit skvělé skořicové brambůrky), míč je stále ve hře, nejen v pozici stále zaklíněného mezi
madly věšáku v hospodské síni slávy. Fotbalový míč je záminkou k rozehrání útoků na pozice
mnoha profesí, policistou začínaje přes hospodského, dodavatele smažených herteplí (pardon
brambůrků), nízko i vysoko ligové fotbalové hráče, drogové dealery, a Čmelákem, práškovacím
letadlem konče. A střílí se penalty do vlastních řad, jen to fikne.
Pravidla tohoto hereckého fotbalu vymyslel a sepsal Jiří Nejedlý a na hřišti, které
v přeneseném smyslu představuje místnost vesnického výčepu, je všichni hráči dotvářejí
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do hereckého - hráčského koncertu. Padají góly, ale v podobě vtipů a hlášek, z nichž mnohé
zůstávají v paměti. Například: „To je frajer, vozí si s sebou vlastní vápno.“ „V Petrovicích
není žádný Suárez. Ale ani v Rakšicích není moc Suárezů...“ „A co ta krádež u mě v hospodě?
– Vždyť ti to vzala tvoje žena na holičku, ne?“ „Já si myslel, že nám sem někdo poslal
kontrolu z hygieny.“ „Proč by nemohl být tím hráčem? - Protože by ti mohl na hřišti umřít.
Ten dával góly ještě za Hitlera!“ „Nejseš ty náhodou policajt? - A co jako? Co se ti nelíbí? Přemýšlej! - Přemýšlím, mám to v popisu práce. - Přemýšlej víc! - Hele, víc to nejde. Mám
jen strážmistra...“
Petrovičtí odrostlí kluci si napsali role na svá urostlá těla a jak s nimi dokáží téměř hodinu
a půl hrát, je podívanou, na kterou se nezapomíná. V prvoligové hráčské lize by jim možná
vytkli nějaký ten herecký faulík prodlev, nejistoty nebo zapomenutí v malém vápně paměti,
ale oni hrají svoji ligu a ta je více zábavná než ta prvoligová. Byl to prostě „mač“, na kterém
jsem opět omládl a doma měl chuť si vyzkoušet, jaké to mám bábovky a brka a jestli bych
neměl přijít do Petrovic na konkurz na fotbalového útočníka, pardon - brka na hrot, až zase
bude vypsán. A jestli už ho zatím v Kolumbii našli, přijdu určitě na další divadlo.
Lubomír Müller, Ostrovačice

SENIOŘI SE SPOLEČNĚ SEŠLI V PETROVICÍCH
Po pěti letech se obce Lesonice a Petrovice staly pořadateli tradičního setkání seniorů.
V sále místního kulturního domu se sešli kamarádi, spolupracovníci, známí či spolužáci z obcí
Dobelice, Kadov, Lesonice, Petrovice, Rybníky a Vémyslice, kteří přijali pozvání na neděli
29. května 2016.
V úvodu všechny přítomné přivítala starostka Petrovic Irena Závišková spolu se starostou
Lesonic Pavlem Hermanem. K tanci, poslechu a dobré náladě vyhrávala dechová kapela
Petrovanka. K zahájení byly pozvány děti z Mateřské školy Petrovice a také žáci z lesonické
základní školy všem seniorům zpívali, tančili a recitovali. Vystoupení dětí sklidilo právem
velký potlesk.
Ve volné zábavě si někteří zatancovali na známé lidové písně, mnozí zpívali a hlavně se
hodně povídalo. Setkání bylo velmi příjemné, veselé a přátelské.
Během odpoledne zpestřily zábavu petrovické ženy, které předvedly taneční vystoupení
na známé písničky z pohádky Ať žijí duchové. I jejich vystoupení se všem líbilo.
Poděkování patří zastupitelům pořadatelských obcí, zaměstnancům obcí Lesonice
a Petrovice za pomoc s přípravou a úklidem sálu a Nadaci ČEZ za finanční podporu. Největší
dík však patří všem seniorům, kteří se rádi přišli pobavit!

RUSKÉ KUŽELKY PODRUHÉ
Druhý ročník turnaje v ruských kuželkách přilákal spoustu soutěžících. Tělovýchovná
jednota uspořádala sportovní klání v neděli 12. června 2016. Po nesoutěžních hodech
a vysvětlení pravidel, které podrobně objasnili manželé Tomáš a Zuzana Vespalcovi, se
všichni soutěžící pustili do shazování kuželek. Nejlépe si vedl tým František Bílek – Jaroslava
Vespalcová, kteří si zaslouženě vybojovali 1. místo. O příčku níž se umístili manželé Pavel
a Helena Janštovi a 3. místo obsadil tým Petr Hladík – Roman Hájek. Celkem se turnaje
zúčastnilo 17 dvojic a všichni si nedělní odpoledne s příchutí sportu náramně užili.
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ZÁJeZD ČZS A SPK
Během prvního červnového víkendu
v sobotu 4. a neděli 5. června zorganizovaly
místní spolky zahrádkářů a SPK pro své členy
i zájemce z řad občanů společný zájezd.
V sobotu si účastníci akce nejdříve prohlédli
lázeňské město Poděbrady, kde právě
na zámku probíhaly slavnosti s průvodem krále
Jiřího a jeho družiny. Odpoledne následovala
komentovaná prohlídka s průvodkyní ve Škoda
muzeu v Mladé Boleslavi a podvečer patřil
procházce poblíž Máchova jezera, kde bylo
zajištěno ubytování v chatkách.
Nedělní dopoledne patřilo výšlapu
na hrad Bezděz. Nelehký výstup na zříceninu
byl odměněn panoramatickými výhledy
do dalekého okolí a zajímavou prohlídkou
hradu. Posledním bodem programu zájezdu
byla prohlídka pivovaru Ježek v Jihlavě
za doprovodu vtipného průvodce spojená
s ochutnávkou piv z produkce pivovaru
a následnou večeří v pivovarské restauraci.

NA KOLE KOLEM DOKOLA
Naše obec se v rámci mikroregionu Moravskokrumlovsko zapojila do společné akce
všech členských obcí, a to cyklistické akce Moravskokrumlovsko na kole. Pro zájemce
byly připravené čtyři trasy různé délky a náročnosti. Petrovice byly součástí čtvrté trasy,
která začínala na návsi v obci Kadov, pak zastavením v doškové chalupě, pokračovalo se
obcí Dobelice, Rybníky a cíl byl pro všechny na Vrabčím hájku v Moravském Krumlově. Zde
bylo připraveno občerstvení, k dobré náladě vyhrávala skupina Paroháči a na závěr došlo
k losování cen, které věnovaly jednotlivé obce mikroregionu.
Akci podpořila Nadace ČEZ, DSO Moravskokrumlovsko a členské obce. Milovníci cyklistiky
si přišli určitě na své, neboť si během cesty prohlédli spoustu zajímavostí v našem nejbližším
okolí.

BLÍŽ K PŘÍRODĚ ANEB VYUŽITÍ DARŮ ZEMĚ PRO ŽIVOT
Na měsíc červen byl pro děti a žáky z okolních škol připravený školní pořad v našem
muzeu v doškové chalupě. Tentokrát se děti seznámily s využitím přírodních zdrojů pro život
na venkově a měly tak možnost vyzkoušet si vlastnoruční výrobu hliněných cihel, poznávaly
a ochutnávaly bylinky, vařily bramboračku a zhotovily si na památku svícen z keramické hlíny.
Tento animační program navštívilo 558 dětí z 15 škol (mateřských i základních). Mnohokrát
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s realizací programu a zajištěním organizace.
Za školy otiskujeme reakci z prosiměřické mateřské školy.
Vážená paní starostko Petrovic,
jménem celého kolektivu zaměstnanců a dětí z Mateřské školy Prosiměřice Vám chceme
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touto cestou ještě jednou moc poděkovat za překrásný animační program, který jste pro
naše děti připravili. Jsme velmi rádi, že se děti Vaší zásluhou a hravou formou seznámily
se životem našich předků. Děti si z návštěvy vaší obce odvezly nejen spoustu poznatků
a nezapomenutelných zážitků, ale také vlastní výrobek, který je moc potěšil.
Věříme, že k Vám za pár let opět rádi zavítáme a doporučíme Vás jako námět pro výlet
školám a školkám v okolí.
Se srdečným pozdravem
Iveta Hodinová, ředitelka MŠ Prosiměřice

Rozhovor
FOTOGRAF ZDENĚK VOŠICKÝ NEUSÍNÁ NA VAVŘÍNECH
Milovníkům fotografie se v doškové chalupě nabízí doslova pastva pro oči. Pro letošní sezónu je zde
nainstalována výstava leteckých snímků Zdeňka Vošického, který nám umožňuje pohled na naši obec ze
zcela jiného úhlu pohledu. Pohledu, který se mnohým jen tak nenaskytne. Pan Vošický, rodák z Vysočiny,
má od útlého dětství kladný vztah k létání. K němu postupem času přibylo fotografování a díky tomuto
spojení vzniká skutečné dílo. Nestalo by se tak ovšem bez lásky k venkovu a přírodě. Naštěstí si zamiloval
krajinu Vysočiny a jižní Moravy.
V loňském roce vznikla kniha „Jižní Morava shůry“, v níž má své místo i obec Petrovice. Mnozí si
knihu zakoupili a poslední kusy jsou k dostání na obecním úřadě. Jsem velice ráda, že pan Vošický přijal
pozvání na zahájení třetí sezóny prohlídek v doškové chalupě, které se uskutečnilo koncem dubna
letošního roku. Zájemcům ochotně podepsal knihy a navíc z tohoto slavnostního dne pořídil několik
snímků, které poskytl do obecního archivu.
Před nedávnem byla panu Vošickému udělena prestižní cena ve fotografické soutěži Eisa Maestro
Photography 2016-2017. Podle jeho slov mu toto ocenění udělalo obrovskou radost, neboť konkurence
byla značná. Přesto, že úspěchů v soutěžích má celou řadu, pracuje dál, a soustředí se nyní na přípravu
další publikace. Při této příležitosti jsem pana Zdeňka Vošického požádala o krátký rozhovor.
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Které snímky jste do soutěže
zaslal a jak taková soutěž probíhá?
Ač jsem z Vysočiny, rozhodl
jsem se právě pro fotografie
z vašeho malebného kraje,
na jehož ztvárnění již několik
let pracuji a velice si ho oblíbil.
Fotografická soutěž EISA Maestro
je několikaměsíční a po uzávěrce,
jak jsem se dočetl z oficiálního
vyhodnocení, zasedala porota
střídavě téměř čtrnáct dní. Bylo
totiž přihlášeno téměř tisíc
opravdu úžasných prací z lokalit
celého světa. O to má radost byla
větší a dokazuje to jen, jak máme
krásnou vlast.
Leteckých fotografií máte tisíce. Byl
pro Vás výběr do soutěže náročný?
Fotografií mám za ta léta opravdu tisíce,
ale samozřejmě každý fotograf má pár těch
svých NEJ. A každý touží udělat za život
alespoň jednu - tu - tu ONU tu TOP. Já ji
zatím nemám.
Vloni jste vydal knihu „Jižní Morava
shůry“. Kolik času jste přípravou strávil?
V kraji vína a milých lidí pracuji již
šestým rokem - mluvím o celkovém focení
- jinak knize samotné jsem věnoval zhruba
tři roky.
Nyní pracujete na další knize plné
fotografií. Na co se můžeme těšit a kdy
bude kniha k prodeji?
K myšlence a konceptu nové knihy mě shodou okolností přivedla společně s malovaným
sklepem právě Vaše krásná a ojedinělá došková chaloupka. Jsou věci, které shůry prostě nezachytíte
a čtenářům nepředstavíte v celé jejich kráse, či vůbec. A tak jsem se pustil do svého zatím
největšího projektu. V reprezentativní velkoformátové knize budou nejen fotografie letecké, ale
i detaily úžasných míst, které se v kraji nacházejí. Od těch nejznámějších až po ty méně známé, ale
neméně úžasné - a to je i smyslem a posláním této publikace. Vydání knihy je plánováno na přelom
příštího roku s tím, že tak náročný projekt je ovlivněn spoustou okolností, ale to již znáte. Chci tímto
též poděkovat za vysoce kulturní přístup, pochopení a podporu, nejen Vaší obci, ale všem, co se
na projektu podílejí. A jsem opravdu velice mile překvapen, kolik takových obcí a měst Morava má.  
K získanému ocenění Vám upřímně blahopřeji! Ať Vám Vaše práce přináší radost a další
úspěchy.
Děkuji za rozhovor.
Irena Závišková
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Příspěvky čtenářů
CO NEBYLO V KRONICE OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO
KRUMLOVA V LÉTECH 1958-1962 ANEB BYLO NÁS (A STÁLE
JEŠTĚ JE) DEVĚT
Vystoupení hudebně-pěveckého souboru u příležitosti zahájení 3. sezóny prohlídek
v doškové chalupě v Petrovicích mě ve vzpomínkách přeneslo o mnoho let nazpátek. Kterousi
neděli před koncem školního roku 1958-59 jsme se na jedné z našich pravidelných nedělních
schůzek, tentokrát v petrovické cihelně rozhodly, že připravíme pro naše mladší spolužáky pionýry besídku. Pionýrům jsme se věnovaly už v průběhu školního roku jako jejich vedoucí.
Na zamýšlenou akci nás bylo 9. Nejstarší 14-ti letá Ivana Holubářová a o 2 až 4 roky mladší
Marta Holubářová, Alena Šidlová, Ludmila Krejčová, Marie Hezinová, Zdena Šibralová,
Bohuslava Břínková, Marie Solařová a Dana Navrátilová.
Do čela jsme si zvolili Ivanu a vyslaly jsme ji za tehdejším ředitelem národní školy Josefem
Kyliánem, požádat ho o dovolení besídku uspořádat. Písničky (národní) a tanečky měly
úspěch, soudruhu řediteli se líbily a tak nám navrhl založení souboru pod jeho vedením.
Mohly bychom prý vystupovat při různých slavnostních příležitostech s vlastním programem.
Hudební doprovod by zajišťovala Marta na harmoniku a s. ředitel na kytaru.
Nápad se nám zalíbil. Zpívaly jsme velice rády a hlavně všechno možné, ať to bylo
v místním kostelním sboru o májových, nebo říjnových pobožnostech a koledy o Vánocích pod
vedením místního p. faráře J. Fikera, nebo tehdejší populární písničky a písničky lidové v létě
večer v parku. Ale zřejmě nastal nějaký problém. S výjimkou Ivany jsme totiž byly nezletilé
a se zkoušením a vystupováním ve večerních hodinách by mohly být problémy a tak málem
z nápadu sešlo.

Cihelna - asi 1960: otočená Dana Navrátilová,Lida Krejčová, Iva Holubářová, Zdena  
Šibralová, Marta Holubářová, Majka Hezinová, v popředí Marie Solařová.
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Asi 1964: zleva Zdena Šibralová,  Slávka Břinková,  Dana Navrátilová, Majka Hezinová, Lida
Krejčová, Marie Solařová,  Alena Šidlová (hoši vzadu Laďa Hodeček a Jara  Vespalec)
Pomohla nám maminka Ivany a Marty paní Věra Holubářová, která byla v té době předsedkyní
osvětové besedy a členkou školské a kulturní komise při MNV v Petrovicích a vzala nás pod svá
křídla. A tak oficiálně vznikl „ Dívčí pěvecký, recitační a estrádní soubor“ při OB (OB = osvětová
beseda). V Obecní kronice Petrovic zmínku o založení tohoto souboru budete hledat marně,
přestože v blízkém okolí to byl jev tenkrát mimořádný už tím, že nebyl nařízen shora, ale vznikl
naprosto spontánně zdola. Pouze tři konkrétní „angažované“ akce jsou uvedeny jak v kronice
Obecné, tak Školní ve zprávách o činnostech OB v letech 1960, 61 a 62. Počty akcí souboru jsou
zřejmě zahrnuty do položky „Slavnosti a ostatní akce OB“.

Naše recitačně-pěvecko-hudebně-estrádní činnost byla však daleko rozmanitější.
O prázdninách r. 1959 ředitel J. Kylián navrhl, abychom do místního rozhlasu zazpívaly
několik písniček pro zpestření jeho budovatelských hlášení. A tak jsme spolu se svým bývalým
učitelem začali pravidelně zkoušet. Hráli a zpívali jsme nejenom písničky národní, ale hlavně
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pop tehdejších let: písničky Y. Simonové a Milana Chladila, K. Hály, J. Zímy a také ty z milovaného
Semaforu (Suchého, Šlitra, E. Pilarové, P. Filipovské, W. Matušky). Sem tam také zazněly
z rádia odposlouchané hity ze zahraničí, občas též country apod. Žádná OSA tehdy totiž ještě
neřádila.
Při svých vystoupeních jsme nechtěly jen tak staticky zpívat, tak jsme mnohé písničky
zpestřily něčím jako pantomima nebo tancem. Mezi písničky jsme zařadily sem-tam nějaký
přednes nebo scénku, taky někdy vtipy. Moderátorkou byla obvykle Iva Holubářová. Při našem
prvním vystoupení (bylo to asi na silvestrovské zábavě 1958) se největším hitem stala písnička
„Marína, Marína“, při které jsme tančily charleston a největší „komediantka“ souboru, Slávka
Břínková tančila v roli muže, v obleku po dědečkovi, k tomu ještě cylindr a paraple, které
šlo z ruky do ruky a místo mikrofonu jsme si před ústy držely cedítko na čaj. Pořídily jsme
si slušivé kostýmy - bílé halenky a široké černé taftové sukně s vysokým pasem. Úspěch byl
až nečekaný. Ti, co nám tu „slávu“ možná i trochu záviděli, nás začali posměšně titulovat
„Soubor CPC“ (Cedítko, Paraple, Cylindr = naše první divadelní rekvizity). Nám to ale nevadilo,
dokonce se nám to zalíbilo a od té doby jsme na to oslovení slyšely a dokonce si tak samy
říkaly. Vystupovaly jsme hlavně v Petrovicích. Kromě už zmíněného Silvestra také několikrát
na družstevních „doplatcích“ = oslava po výplatě podílů na zisku JZD. Účinkovaly jsme též
při dožínkách a také se povinně vždy vytvářelo tzv. recitační pásmo k výročí VŘSR. Soudruh
ředitel Kylián měl tím „nahoře“ postaráno o pochvalu. Ale snad nám tím také trochu pomohl,
že příslušné „orgány“ přimhouřily očko nad některými čísly našeho repertoáru. Tehdy se musela
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před každým vystoupením hlásit všechna čísla programu na kulturní komisi okresního výboru.
O to jsme se my, „hvězdy“, ani nestaraly, s. ředitel Kylián vše zařídil, při vystoupeních nás pěkně
doprovázel na kytaru a jistě na těch pár let se „Souborem CPC“ taky rád vzpomínal. Nebylo
těch let mnoho. Kromě Petrovic jsme vystoupili ještě v sousedních Lesonicích a ve Vémyslicích.
V červnu 1961 jsme také připravili ke Dni dětí divadelní představení – pohádku „Zlatá nit“.
V této pohádce jsme musely my, holky, hrát i mužské role (hoši spolupráci odmítali) a pěkně
jsme se při tom bavily.
Postupně, jak jsme ukončily střední školy a odešly buď do zaměstnání nebo na další studia,
bylo stále méně času i příležitostí něco nového nacvičovat a náš soubor nenápadně nejpozději
v roce 1963 skončil. Jen Majka Hezinová ještě nějakou dobu byla zpěvačkou tanečního orchestru
v Mor. Krumlově. My ostatní jsme na naše pěvecké a herecké úspěchy už nenavázaly.
Znovu jsme se začaly scházet až asi po 40 letech, teď už jen 1x do roka. Ale vždy
si ještě rády zazpíváme, třeba Děti z Pirea, Hvězdu na vrbě, Náhodou, Včera neděle byla,
Když navečer jsme pod hvězdami stáli, Normálně, atpod. Je pro nás trochu záhadou, proč se
J. Kylián, jako kronikář Obecní kroniky Petrovic o naší tehdejší kulturně-osvětové činnosti zmínil
pouze o třech již zmiňovaných akcích k VŘSR (pro mladší ročníky Velká říjnová socialistická
revoluce). Kdo ví – už není koho se ptát. Možná bychom k tomu ještě jen podotkly: „Tehdejší
léta nebyla vždycky jen „šakalí“.
Vzpomínaly:  Ing. Ivana Kolářová, roz. Holubářová;   RNDr. Ludmila Vrtná, roz. Krejčová

Ze sportu
Zhodnocení fotbalového jara a celé sezóny
2015/2016 IV. B tř. OFS Znojmo
Jarní utkání a hlavně výsledky pro nás byly velkým překvapením. Jak bylo uvedeno
v minulém vydání zpravodaje, ze zraněných hráčů se nám nevrátil do jara nikdo na stálo,
jen vypomáhal občas na pár minut Zdeněk Štolpa. Velkou pomoc nám svou účastí v zápasech
poskytli Jirka Vespalec a Ivan Bogner, kteří už nehrávali, ale na zavolání došli pomoci, když
nás bylo málo. Velmi důležité pro hru i výsledky bylo angažování brankáře. Jarek Homola nás
jako mužstvo ve většině zápasů svými výkony podržel. Odchytal na jaře všech 11 zápasů. Byl
podle mě hlavním strůjcem našeho celkového umístnění na skóre za Skalicí na krásném 3.
místě. Velká škoda byla, že v posledním zápase na nemilovaném pískovém hřišti v Tavíkovicích
(jediném na okrese) jsme nedotáhli utkání k výhře, protože remíza 3:3 (se kterou se nechtěl
spokojit náš střelec Luboš Bogner, když vstřelil v tomto utkání všechny 3 branky) nás odsunula
na to bronzové místo v konečné tabulce.
Teď trochu statistiky z naší úspěšné sezóny 2015/2016: Celkové umístnění na 3. místě
s bilancí 13 výher, 3 remízy a 6 proher se skórem 48:37. Z toho doma z 11 zápasů 9 výher, 1
remíza a 1 prohra a venku z 11 zápasů byly 4 výhry, 2 remízy a 5 proher. Mezi střelce se zapsali
Luboš Bogner – 8 branek, Kuba Stejskal 7, Zd. Fiala a Ondra Šabaka 6, Martin Věchet 5, Tomáš
Halva a Luděk Krejčí 3, Honza Martínek a Jarda Pavlů 2, a po jedné brance se ještě přidali
ke střelcům Lumír Bartoník, Milan Vinkler, Jirka Sobotka, Jirka Vespalec a Kuba Šrutka. Všech
22 zápasů hrál kapitán Ondra Šabaka s odehranými 1937 minutami, po něm byl Martin Věchet
s 21 zápasy a 1801 minutami. Letos se nám také povedl kousek s angažováním bombéra Edy,
i když jen na poli ochotnickém, ale na jaře se nám dobře vedlo do doby, kdy se divadlo hrálo
a kdy hrál vlastně i Eda (i když jen na prknech místního KD). Divadlo skončilo a tím i naše
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kouzlo jarních výkonů a po domácí prohře s Krumlovem „C“ a prohře i v Dobřínsku jsme sice
porazili mužstva z popředí tabulky Jezeřan „B“ i Olbramovic „B“, ale remízou v již zmíněných
Tavíkovicích jsme klesli tabulkou na naše konečné 3. místo. Myslím si, že toto umístnění je
slušné a zavazující do příští sezóny. Ihned po skončení jarních zápasů jsem byl na jednání
v Rakšicích ohledně budoucnosti hráčů, kteří u nás hostovali. Jak jsem už dříve psal, tak
od 1. 7. 2016 se na svazu FAČR provedla nepříjemná věc, kterou je zrušení hostování z jiných
mužstev. Protože by to naši činnost a život našeho fotbalového oddílu značně zkomplikovalo,
ne-li pro nedostatek hráčů úplně ukončilo, bylo nutné jednat. Musím i touto cestou vedení FC
Rakšice poděkovat za seriózní jednání, ve kterém vyšla dohoda o přestup jejich hráčů k nám
bez nároku na tabulkové odstupné, na které bychom samozřejmě vůbec neměli, a tím pádem
by u nás fotbal úplně skončil. Nikdo nezasvěcený si nedovede vůbec představit, co to v zákulisí
vše obnáší za starosti, jen aby se tady fotbal zachoval. Na fotbalové ukončené se taky hráči
dohodli, že to ještě aspoň rok zkusí a co bude dál, zatím nikdo neví. Je tu i návrh vedení FC
Rakšice, že by samozřejmě s naším souhlasem u nás udělali jejich „B“ tým a tím by se problém
s nedostatkem hráčů vyřešil a fotbal by se zde nadále hrál, jen pod jinou hlavičkou.
Do nové sezóny určitě mužstvo nastoupí v neděli 21. 8. 2016 proti mužstvu Dobřínska
s odhodláním dobrých výsledků, jako tomu bylo v sezóně minulé. Tímto chci zároveň též
pozvat naše fanoušky. Chtěl bych touto cestou poděkovat Pavlíkovi a Šárce Daňhelovým za kvalitní
přípravu hřiště pro jarní odvety. Všem případným sponzorům z řad místních podnikatelů, kteří by
nás rádi podpořili, předem děkuji za pomoc, kterou náš fotbalový oddíl určitě s radostí přivítá
a určitě potřebuje.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Ze života našeho fotbalového týmu se podělil Olda Sobol

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

KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2015/2016 IV. B TŘÍDY OFS
KLUB			
Z
V
R
P
Moravský Krumlov C
22
17
1
4
Skalice			
22
13
3
6
Petrovice		
22
13
3
6
Jezeřany B		
22
12
4
6
Olbramovice B		
22
11
5
6
Loděnice		
22
10
4
8
Rybníky			
22
10
3
9
Dobřínsko		
22
7
2
13
Tavíkovice		
22
6
3
13
Trstěnice		
22
6
1
15
Troskotovice		
22
5
3
14
Branišovice		
22
3
6
13

21.08.2016
27.08.2016
04.09.2016
11.09.2016
18.09.2016
25.09.2016
02.10.2016
08.10.2016
16.10.2016
23.10.2016
30.10.2016

ZNOJMO
S
82:30
64:35
48:37
62:28
66:44
40:50
55:55
48:63
40:72
36:65
36:65
32:65

ROZPIS PODZIMNÍCH ZÁPASŮ SEZÓNY 2016/2017:
10:15 		
Petrovice
Dobřínsko
16:30 		
Loděnice
Petrovice
10:15 		
Petrovice
Branišovice
10:15 		
Skalice 		
Petrovice
10:15 		
Petrovice
Miroslav C
16:00 		
Rybníky 		
Petrovice
10:15 		
Petrovice
Troskotovice
15:00 		
Jezeřany B
Petrovice
10:15 		
Petrovice
Trstěnice
14:30 		
Tavíkovice
Petrovice
10:15 		
Olbramovice B
Petrovice
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B
52
42
42
40
38
34
33
23
21
19
18
15

Zveme vás
•

sobota 6. srpna 2016		
21. MUCHA CUP
turnaj v malé kopané, družstva 5 + 1 od 30 let
areál fotbalového hřiště, začátek v 9 hodin
startovné 500 Kč za tým
přihlášky a informace na tel.: 603 888 474
ve večerní zábavě hraje skupina TRILOBIT
občerstvení zajištěno			
pořádá SPK Petrovice

•

sobota 6. srpna 2016		
TRILOBIT – večerní zábava
areál fotbalového hřiště, venkovní pergola
začátek ve 20 hodin		
vstupné 60 Kč
občerstvení zajištěno
pořádá SPK Petrovice

•

sobota 20. srpna 2016		
8. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích
areál fotbalového hřiště, sraz ve 13 hodin
doprovodný program: 	
policejní autobus MOBIDIK s ukázkou prevence krimilinality,
			
BESIP z Jihomoravského kraje
			
vojenské zálohy
občerstvení zajištěno
pořádá SPK Petrovice ve spolupráci s obcí Petrovice

•

pátek 2. září 2016			
O PEJSKOVI A KOČIČCE, divadlo ANovotného
loutkové představení pro děti i dospělé v rámci Malého festivalu loutky
sál kulturního domu, začátek v 18 hodin
pořádá obec Petrovice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov
vstup zdarma

•

sobota 17.  - neděle 18. září 2016
TRADIČNÍ HODY
hraje dechová kapela Petrovanka a při sobotní večerní zábavě skupina Dreams
pouťové atrakce pro děti i dospělé		
pořádá místní chasa a obec Petrovice

•

sobota 15. října 2016		
VINOBRANÍ
taneční zábava se skupinou Fantazie		
sál kulturního domu, začátek ve 20 hodin
burčák a bohatá tombola			
pořádá ČZS Petrovice

Pohledy do minulosti
Tentokrát jsme do rubriky vybrali snímky zachycující domy na východní straně návesní ulice u kostela.
Nejstarší je výřez z pohlednice vydané v roce 1926, další snímek je z roku 1974 a pro srovnání i záběr
na stejná místa z letošního léta. Dle čísel popisných se jedná o domy s čísly popisnými 53, 88, 36, 52, 51,
50, 67, 49 (současný stav).
Starší pamětníci ještě zažili dobu, kdy tato část Petrovic byla pomyslným středem vsi. Podélná
budova čp. 52 byl Sobotkův hostinec, postavený v roce 1912 na místě někdejší obecní hospody. Zde se
odehrával veškerý společenský život ve vsi, včetně hodových, ostatkových, hasičských a dalších zábav.  
V domě byla vyhrazena i místnost pro zasedání představenstva obce, a také tyto prostory byly využívány
v době voleb. Zatímco společenské dětí se přesunulo do nově postaveného kulturního domu v roce
1973, hostinec byl provozován až do roku 1982, kdy odešla paní hospodská Sobotková do důchodu. Dům
byl přestavěn na dvě bytové jednotky a rozdělen dvěma čísly popisnými.
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Další budova, která stojí
za povšimnutí, je někdejší „kvelb“,
tedy odchod zbožím smíšeným
Adolfa Šidla na čísle popisném
53. Na výřezu z pohlednice
z roku 1926 je majitel obchodu
s manželkou a oběma dcerkami.
Obchod byl provozován po celou
dobu první republiky, po válce jej
do zrušení soukromých živností
vedla dcera Františka provdaná
Krejčová s manželem.

Další obchod byl v Petrovicích
v ulici za humny, kde se říkalo
„U Pekařky“, ale o tom třeba v příštím
čísle.
Připravila Eva Grunová.

Co je psáno v kronikách
Rok 1940
Počasí v lednu mrazivé. Např. 11. ledna -22 °C, 21/1… -25 °C, 22/1… -27 °C. V únoru 17/2… -25 °C.
Ve dnech 29. a 30. ledna vydány úředníky okres. úřadu v Mor. Budějovicích, odd. Hrotovice občanské
legitimace většině místních občanů v místní radnici. První výroční trh (13/3) ve Vémyslicích navštívila
řada občanů, ale zboží celkem málo.
17/3 sehrál místní sbor dobrovolných hasičů divadlo „Potkalo ji štěstí“.
V červnu provedeno ve škole očekávané očkování proti neštovicím (3/6) a 10.6 vykonána
dr. St. Hyvnarem z Vémyslic prohlídka očkovaných.
14/7 odp. konaná hasičská pracovní schůze I. okrsku – odstranění předmětů z barevných kovů a nahrazení
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jinými kovy – (těsnění hadic ap.)
Žně začaly v tomto roce až koncem měsíce července. Úroda celkem prostřední.
V srpnu musily býti odstraněny podle rozkazu četníků obrazy M. J. Husa a „nevhodná“ literatura ze
školní i obecní knihovny.
4. září musili někteří občané (Ad. Šídlo, O. Kypr a jiní) zavésti a odevzdat v Hrotovicích na okrs. úř. lovecké
pušky, protože žádosti o povolení k nošení nebyly okr. úř. kladně vyřízeny. Pro malou katastrální plochu  
ponechány pušky jen J. Sobotkovi a Rudolfu Kovářovi.
5. září podle nařízení napsán na naši školu německý a potom český text: Volksschule - Obecná škola.
8. září musili hasiči odstranit ze svých stejnokrojů odznaky ap. – upomínající na naši republiku.
V září musili si všichni úředníci, zaměstnanci ap. obstarati dokumenty o „arijském původu“.
Koncem října napadl a ležel několik dní sníh. Od 6. do 10. prosince řádila u nás komise na výkup brambor
(sepsáno k odevzdání 405 q.)
V neděli 29. prosince sehrána div. hra vánoční.
Rok 1941
Počasí počátkem roku normální. Největší mráz 18. ledna byl -21 °C.
Valná schůze místního sboru dobrovolných hasičů konána 2. února, na které usneseno   zakoupení
motorové stříkačky.
Sbírka provedena v měsíci únoru vynesla skoro 30.000 K a proto ve schůzi 10. března rozhodnuto, po
prozkoumání nabídek různých firem, zakoupiti tuto u firmy J. Chotěbor z Brna, a to 2kolou motorovou
stříkačku v ceně 36.500 K. Dne 12. června dovežená motor. stříkačka hned vyzkoušena a konány přípravy
k slavnostnímu svěcení dne 29. června 1941. Vše bylo k této slavnosti připraveno, dokonce němec.
úřady povoleno, ale vpádem Němců 22. června 1941 do Rusi, byly všechny podniky zaraženy. 16. února
sehrána sborem dobrovolných hasičů divadelní hra: „Na Vikárce u sv. Víta“.
31. ledna byl prováděn v radnici soupis obilí, kamž se všichni zemědělci museli dostavit. (Celkový
kontingent stanoven na 988 q pšenice a 123 q žita.)
4/3 konána přednáška vrch. strážníka z Vémyslic o silniční dopravě a řádu.
27/6 očkováno 27 dětí proti záškrtu (mnozí z rodičů nepřišli s dětmi, měli obavu „z německého očkování“)
16. září přeočkováno 20 dětí dr. St. Hyvnarem z Vémyslic.
Po 22. červnu naděje v konečné vítězství v místních občanech vzrostla, neboť věřeno, že napadení SSSR
bude pro Němce katastrofou.
Od 20/7 do 7/11 musil viset na škole velký transparent oznamující: „Říše vítězí na všech frontách pro
Evropu“.
… pokračování příště
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Zdarma do každé domácnosti v obci.
ev. číslo MK ČR E 18079.
OÚ Petrovice – Ing. Roman Hájek, Mgr. Eva Grunová,
Irena Závišková, DiS.
Foto: archiv obce.
tel.: 515 323 123, e-mail: starosta@petrovice.com
jednotlivá čísla jsou na webových stránkách obce:
www.petrovice.com
Do čísla 3/2016 termín uzávěrky 30. 9. 2016.
Příští číslo vychází v říjnu 2016.
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TURNAJ V RUSKÝCH
KUŽELKÁCH
V ruských kuželkách se na 1. místě
umístili František Bílek a Jaroslava
Vespalcová.
Manželům Heleně a Pavlu Janštovým
patřilo 2. místo.
Bronzový tým Roman Hájek - Petr
Hladík.
Společná fotografie všech soutěžících.
Foto: Irena Závišková, Jana Hladíková
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ZE ŽIVOTA V MŠ
Vzpomínka na Akademii a pasování
prvňáčků 2016.
F oto: Michal Štokinger
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