ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Společná fotografie zavádějící chasy – hody 2016.

foto: Irena Závišková

ročník 9, číslo 3/2016 (červenec - říjen)

Fotografiemi se vracíme
k 8. ročníku Simpsnova
zrychleného přesunu.
O zážitky ze soutěžního klání
a doprovodného programu
nebyla nouze.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
41. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. července 2016
• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti DEKPROJEKT s.r.o. na technickou pomoc
při odstranění vlhkostních poruch v doškové chalupě za cenu 36 179 Kč včetně DPH.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení mezi
Městským kulturním střediskem, příspěvkovou organizací, Moravský Krumlov a obcí Petrovice.
Jedná se o realizaci jednoho loutkového představení v rámci akce „Malý festival loutky“. Obec
za představení uhradí částku 1 000 Kč.
• ZO projednalo a schválilo Sponzorskou smlouvu mezi AKRAZ, bezpečnostní agentura, s.r.o.,
Ivančice a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí kamerového systému pro budovu
kulturního domu.
• Starostka seznámila ZO s výsledkem výběru dodavatele stavby pro akci „Oprava chodníků
po kanalizaci, Petrovice“, který provedla hodnotící komise dne 30. 6. 2016. Dodavatelem byla
vybrána firma PELÁN stav, s.r.o., Hrotovice, která nabídla nejnižší cenu ve výši 677 740 Kč
včetně DPH. Stavba bude provedena v období od 1. 8. do 9. 9. 2016.
• ZO pověřilo starostku oslovením následujících firem o podání cenových nabídek na sanaci
historického objektu doškové chalupy: JOKA Moravský Krumlov, s. r. o., OSP, spol. s r. o. Moravský
Krumlov, Zednictví Vlastislav Solař Petrovice a K.S.H group, s. r. o. Hostěradice. Termín doručení
cenových nabídek je 22. 8. v 17 hodin, kdy bude provedeno jejich vyhodnocení. ZO schválilo
složení výběrové komise pro vyhodnocení došlých nabídek: Roman Hájek, Bohumír Vespalec,
Irena Závišková, František Bílek a Helena Janštová. ZO pověřilo starostku uzavřením smlouvy
o dílo s vítěznou firmou.
42. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. srpna 2016
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2016.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Jihomoravským krajem
a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za uložení stavby „Splašková
kanalizace a ČOV Petrovice“, která je provedena uložením ve vozovce silnice III/4135 v celkové
délce 1055 m, protlakem pod silnicí III/4135 v délce 17 m, překopem vozovky silnice III/4135
v délce 277 m na pozemcích p.č. 1711/1, 1711/2 a 1711/7 ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
Za zřízení věcného břemene obec uhradí částku 122 724 Kč na základě znaleckého posudku.
• Starostka informovala ZO o možnosti požádat o dotaci z Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím ORP Moravský Krumlov na opravu havarijního stavu doškové chalupy z důvodu
výskytu dřevomorky. ZO pověřilo starostku a místostarostu připravit žádost o podání uvedené
dotace.
• ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků Bc. Josef Machů a Tereza Machů o souhlasné
stanovisko s provedením „Vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu a provozovny
kadeřnictví s kosmetikou“ na pozemku p. č. 1706/2 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova
ve vlastnictví obce.
• ZO projednalo a schválilo žádost Ing. Josefa Zipfela o souhlasné stanovisko s provedením stavby
„Provozovna kosmetiky, přípojka splaškové kanalizace, stání pro 2 vozidla“ na pozemku p. č.
1699/3 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce. Podmínkou je uvedení
dotčené komunikace do původního stavu včetně povrchové úpravy.
• ZO projednalo a schválilo konání hodové zábavy ve dnech 17. – 18. září 2016.
43. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. září 2016
• ZO projednalo organizační zajištění loutkového představení v rámci Festivalu Loutky, které se
bude konat v kulturním domě v pátek 2. 9. v 18 hodin.
• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavebních
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prací na akci „Venkovská usedlost s doškovou střechou Petrovice – sanace“. S vítěznou firmou
OSP spol. s r. o. Moravský Krumlov, která podala nejnižší nabídku ve výši 293 495 Kč včetně DPH,
byla podepsána smlouva o dílo.
• Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci z Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím ORP Moravský Krumlov na opravu havarijního stavu doškové chalupy z důvodu
výskytu dřevomorky.
• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu pro
obec Petrovice mezi AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., pobočka Třebíč a obcí Petrovice.
Jedná se o navýšení počtu nádob na plastový odpad.
• ZO projednalo a schválilo Dodatek ke smlouvě č. 100/1/237, 200/1/237 mezi společností
Energie Pro s. r. o. a obcí Petrovice.
• Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi ze zasedání Mikroregionu Moravskokrumlovsko,
které se konalo 1. 9. Na této schůzce byl podrobně představen projekt Centra společných služeb.
• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Petrovice a společností
PELÁN stav, s. r. o., Hrotovice. Předmětem dodatku je specifikace víceprací a méněprací, změna
termínu dokončení do 30. 9. 2016 a snížení celkové ceny na částku 650 504 Kč včetně DPH.
44. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. září 2016
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2016.
• ZO projednalo stížnosti občanů na zhoršenou kvalitu obsluhy a úklidu v místním pohostinství.
ZO pověřuje starostku na tuto skutečnost písemně upozornit nájemkyni pohostinství.
• ZO projednalo a schválilo žádost Marie Potůčkové, nájemkyně pohostinství, o instalaci další
zásuvky u pultu v místním pohostinství.
• ZO projednalo a schválilo žádost Martina Karandyszewského o souhlas s oplocením pozemku st.
23 v jeho vlastnictví. Jedná se o betonové desky s upravenou pohledovou stranou, která bude
směřována k hlavní silnici.
• ZO projednalo a schválilo žádost Zbyňka Kyliána o souhlas s vybudováním oplocení pozemků
p. č. 512 a 519/1 v jeho vlastnictví. Jedná se o plot z drátěného pletiva, přičemž na parcelu č.
519/1 bude vstup z parcely č. 2100 v majetku obce.
• ZO projednalo a schválilo přijetí Marie Juřenové na veřejně prospěšné práce od 1. 10. 2016
v rámci projektu ESF pro zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce „Operační program
zaměstnanost – Nové pracovní příležitosti“.
• ZO projednalo a schválilo žádost Simony Koníkové a Milana Jakeše na zrušení předkupního
práva na pozemky p. č. 70/3   a st. 272 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova v jejich
vlastnictví.
45. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. září 2016
• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 15 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu pro
obec Petrovice mezi AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., pobočka Třebíč a obcí Petrovice.
• ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o příspěvek ve výši 8 000 Kč na navýšení
mezd zaměstnanců v období září až prosinec 2016 a půjčku ve výši 66 000 Kč za účelem zřízení
pracovního zařazení chůvy z dotačního programu. Tato půjčka bude obci vrácena v roce 2017,
kdy MŠ získá uvedené finanční prostředky z dotačního projektu.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2016.
• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na změnu stavby
před dokončením stavebníka Martina Karandyszewského, Petrovice 139.
• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s projektovými záměry - investičními prioritami
mateřské školy.
• ZO projednalo a schválilo žádost Petrovické chasy o prominutí poplatků za nájem a spotřebovanou
elektřinu v kulturním domě během hodů a o úhradu poplatku OSA za hody ve výši 772 Kč.
• ZO projednalo přípravu vítání občánků a stanovilo termín na neděli 6. listopadu 2016.
• ZO projednalo a schválilo žádost Českého zahrádkářského svazu o povolení konání taneční
zábavy Vinobraní v sobotu 15. 10. 2016.
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Informace občanům
POZOR NA NEKALÉ PRAKTIKY PŘEKUPNÍKŮ

Vážení spoluobčané a nájemci AGRO družstva Petrovice,
obracíme se na Vás s výzvou o spolupráci. V poslední době stále přibývá nabídek
k odkoupení Vašich pozemků. Jedná se o nabídky obchodních společností, které slouží jen
ke zprostředkovávání a následnému prodeji s velkým ziskem. Takto nakoupenou půdu tyto
firmy dále nabízí se 100% ziskem velkým společnostem.
AGRO družstvo Petrovice vždy byla
a stále je seriózní společnost, která Vám
nabízí trvalou spolupráci. Ať se jedná
o zemědělskou činnost, zaměstnanost,
dopravu nebo prodej prasat. Proto Vás
vyzýváme nereagovat na podbízivé dopisy
a v případě jakýchkoliv požadavků na prodej
nebo pronájem půdy se obracejte na vedení
AGRO družstva Petrovice.
S poděkováním
Představenstvo AGRO družstva Petrovice
K této situaci bychom chtěli občanům
naší obce sdělit, aby si opravdu řádně
promysleli, jak se svými pozemky naloží.
Jsme rádi, že v Petrovicích družstvo
máme. Velice si vážíme vstřícného
jednání a výborné spolupráce s pracovníky
a vedením AGRO družstva, neboť naši
občané i samotná obec využívá jejich služeb.
Nejen, že je tento podnik významným
zaměstnavatelem v našem nejbližším okolí,
ale mnozí využívají dopravní služby, sečení
mulčovačem, rovnání terénů, nakládání
objemného materiálu, odhrnování sněhu, rozvoz šrotu a obilí až do domu, možnost
objednání sadbových brambor, dočasné uskladnění materiálu, zemědělské práce, možnost
zakoupení prasat, obstarání krmné řepy. vojtěšky apod.
Pevně věřím, že se vedení družstva podaří uskutečnit jejich záměr s vybudováním
kompostovací stanice pro okolní obce, kam by všichni občané mohli ukládat biologický
odpad ze svých zahrad.
Irena Závišková, starostka obce Petrovice

KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA JSOU POVINNÉ

Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, je každý majitel kotle na pevná paliva
o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla, povinen provádět jednou
za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. První kontrola musí
proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Na obecním úřadě v Petrovicích je k dispozici seznam oprávněných osob, které tyto revize
v našem kraji provádějí.
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ŽÁDOST RODIČŮM
Zastupitelstvo obce žádá rodiče dětí, aby důsledněji dohlíželi na to, kde a jak si hrají
jejich děti. V uplynulých dnech byly na mokřadech přistiženy místní děti, jak vybírají kameny
usazené v hrázi a hází je do vody. Děti byly napomenuty, avšak pokud se bude situace
opakovat, budeme nuceni celou záležitost řešit se zákonnými zástupci.
Žádáme proto rodiče, aby své děti důsledně poučili, jak se chovat k obecnímu majetku.
Rádi bychom, aby nám sloužil dlouhou dobu bez nutnosti zbytečně vynaložených peněz
z obecního rozpočtu na opravy škod způsobených vandalismem.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Mokřadní prvky mají svou „kešku“
V lokalitě mokřadních prvků byla v polovině roku instalována schránka pro celosvětovou
hru Geocaching. S nápadem oslovil vedení obce pan Miloslav Sláma. Příznivci této hry hodnotí
tento náš krajinný prvek kladně. Otiskujeme jednu z reakcí:
„Zrovna jsem vyšel z domu, když přišla notifikace 14 km východně, tak následoval úprk
k autu :-). Pohled do mapy, mezi obcemi Dobelice a Petrovice, mokřad kousek od silnice...
tam přece nic není, to zase bude nějaká blbost u kaluže ve strouze...
Na místě mi spadla brada. Moc pěkně upravený mokřad, nedivím se, ze v listingu se píše
o velkém množství mudlu. Na duševní relax a krátkou procházku naprosto dokonalé místečko.
Udělalo to na mě celkově moc pěkný dojem a prvozápis v logbooku už byl jen pověstná
třešnička na dortu. Moc rád jsem se na místo podíval. Jasnej favoriťák. Díky za další FTF
bodík do sbírky!“

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaných
ve dnech 7. – 8. 10. 2016 - výsledky v naší obci
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

298

92

30,87

92

92

100,00

Číslo
2
12
21
23
24
30
37
43
78
87

Kandidátní listina
Název
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Úsvit s Blokem proti islamiz.
Koalice SPD a SPO
Koalice TOP 09 a "Žít Brno"
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Platné hlasy
celkem
v%
3
3,26
4
4,34
1
1,08
8
8,69
31
33,69
19
20,65
12
13,04
1
1,08
6
6,52
7
7,60

Ze života mateřské školy
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN
Tento školní rok 2016/2017 navštěvuje petrovickou školku celkem 23 dětí (12 chlapců
a 11 děvčat). Třináct z nich již do naší MŠ docházelo minulý školní rok a od září přibylo
10 nových kamarádů.
Jsou to: Procházková Anna, Řehák Jaroslav, Řeháková Karolína z Petrovic a Horák Vojtěch,
Hrubý Šimon, Jílková Eliška, Olivová Klára, Ošmera Šimon, Závišková Aneta z Lesonic
a Vošmerová Andrea z Dobelic.

Letos probíhala adaptace – zvykání nových dětí – postupně, neboť čtyři z nich jsou mladší
tří let. Přicházely tedy nejprve s rodiči a pozvolna poznávaly nové prostředí. Nyní již budovu,
kolektiv dospěláků i dětí znají a slza se objeví jen ojediněle. Zapojují se do společných her
i aktivit. Velikou pochvalu si zaslouží starší kamarádi, kteří se zcela samozřejmě stali mladším
dětem bezvadnými pomocníky a průvodci.
Dne 21. září jsme již podnikli první společný výlet. Vyrazili jsme na návštěvu do Jamolic,
kde probíhal na tamní školkové zahradě naučný pořad „Učíme se létat.“  Dvojice dospěláků
ze záchranné stanice pro dravce z Vysočiny nám postupně představila několik zástupců
této ptačí říše. Dozvěděli jsme se zajímavosti z jejich života, kde je můžeme spatřit,
zda žijí i u nás. Pracovník záchranné stanice s každým dravcem prošel mezi všemi diváky,
mohli jsme si tedy krásně zblízka prohlédnout všechny detaily a nejen to. Kdo měl odvahu,
mohl si vyzkoušet, jaké to je býti chvíli sokolníkem a s nasazenou rukavicí si dravce chvíli
podržet. Byl to ohromný zážitek a děti od toho dne při procházkách zbystří, když kolem
prolétají ptáci.
Nyní poznáváme znaky přicházejícího podzimu a těšíme se z jeho darů ze zahrady, pole
a celého okolí.
Přejeme krásné barevné dny!
Markéta Gajdošová, uč.
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Ze života ZŠ Lesonice
Obnovení dvojtřídní školy v Lesonicích
Po dvanácti letech se z jednotřídní školy stala Základní škola Lesonice opět školou
dvojtřídní. V I. třídě se vyučují žáci 1. a 2. ročníku, třídní učitelkou a zároveň ředitelkou
je Mgr. Emilie Mácová. II. třída je zastoupená žáky 3., 4., a 5. ročníku, třídní učitelkou je
Mgr. Lenka Doupovcová. Celkový počet žáků ve školním roce 2016/2017 je 26. První ročník
– 6 žáků, 2. ročník – 8 žáků, 3. ročník – 3 žáci, 4. ročník – 4 žáci, 5. ročník – 5 žáků.
Prvňáčci, v doprovodu svých rodičů, byli slavnostně přivítáni se všemi svými staršími
spolužáky starostou Lesonic Pavlem Hermanem, starostkou Petrovic Irenou Záviškovou
a pedagogickými zaměstnanci školy.

Po tradičním slavnostním zahájení nového školního roku nás letos nečekaně překvapila
vzácná návštěva: Za Karlem IV. do Lesonic?
„Jede král, jede král…“, rozezněly se fanfáry v naší lesonické škole první zářijové
ráno. Na svém koni, za zvuku známé filmové znělky, obklopen houfem udivený tváří všech
přítomných, přichvátal královský posel. Přivezl s sebou královskou listinu s pečetí Karla IV.,
ve které stálo:
My, Karel IV., z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše
a český král, z vůle lidu zvaný též největším Čechem,
obracím se na všechna odvážná pacholata nacházející se v lesonické škole,
aby pomohla vrátit čest a slávu zapomenutému stavu rytířskému.
Proto nařizuji z vůle a moci královské v tomto školním roce dodržovati
Zákon rytířů z Lesonic, hájit a naplňovat rytířské ctnosti a plnit úkoly k nim náležející.
Jen tak budu moci dostáti svému královskému slibu - až přijde čas a zdárně splněny budou
všechny úkoly, pasováni budete na rytíře.
Prvním Vaším společným úkolem jest rozluštit slova rytířského zákona,
stvrdit je svým podpisem a po celý školní rok je na paměti míti!
Tak zní vůle má!
V Lesonicích Léta Páně 1. 9. 2016
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Po krátké chvíli se slova Zákona rytířů z Lesonic podařilo rozluštit s velkým nasazením
všech pacholat a následně slib zpečetili zlatým otiskem svého prstu. Zavázali se tak dodržovat
sedmero rytířských ctností a zároveň plnit v průběhu školního roku úkoly, za které budou
průběžně odměňováni zlatem. Jejich úsilí bude završeno pasováním na rytíře samotným
Karlem IV. na konci školního roku.

Druhý úkol -  naučit se píseň „Královské regé“ - splnili hned první den. Mezi další úkoly
pro starší žáky patřilo v průběhu měsíce září vyhledávat odpovědi na otázky ze života Karla
IV., mladší žáci kreslili královskou korunu, meč a koně. Nedávno se všichni společně pustili
do stavby „kamenného“ Karlova mostu, na památku sv. Václava, patrona české země, oživili
historii svatováclavského vojska a postupně budují družinu blanických rytířů, kteří dle známé
pověsti bdí ukryti v hoře Blaník.
A jaké další úkoly čekají na odhodlané malé budoucí rytíře? To je zatím tajemství! Další
úkoly bude totiž král Karel IV. posílat postupně během školního roku. V prostorách naší školy
tak bude průběžně vznikat historická galerie z doby Karla IV., ztvárněná šikovnýma rukama
našich žáků. Cílem tohoto projektu je připomenout významné 700. výročí narození tohoto
„největšího Čecha“ a zábavnou formou seznamovat žáky s českou historií. Galerii bychom
rádi časem zpřístupnili veřejnosti za doprovodu našich šikovných žáků - průvodců. Všichni
zvědaví návštěvníci budou srdečně vítáni!
Na viděnou se těší žáci a učitelé ze ZŠ Lesonice
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Informace z knihovny
NOVĚ ZAPSANÉ KNIHY DO FONDU KNIHOVNY
Ivan Binar – Králík Fiala
Šulcová Marie – Vzpora králíků
Peroutková Ivana – Anička na řece
Kovařík Jiří – Napoleon a ženy
Ciccotti Serge – Lépe porozumět sobě i ostatním
Uzel Radim – Intimní strasti a starosti
Obermanová Irena – Život je ples
Viewegh Michal – Výchova dívek v Čechách
Zola Emílie – Zabiják
Stevenson Robert -  Poklad na ostrově
Viewegh Michal – Báječné léta pod psa
Zelenka Zdeněk – Ach ty vraždy
Pavlína Kinclová – Správná kuchařka s fantazií
Antonín Stoják – Baby kuchařka
Jiří Žáček – Šípková Růženka
Miloš Zvěřina – Žížaláci
Marie Kšajtová – Princezna z kloboukových hor
Edgar Dutka – Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?
Marie Kšajtová – Od Andulky po Žížalu
Caroline Jonesová – Princezna Kate a její styl
Angelika Kallwass – Syndrom vyhoření v práci a osobním životě
Jaroslav Kratěna – Barevný svět
Ludmila Šnajderová – Kreslíme zvířátka
Jordi Vigué – Atlas lidského těla
Došková chalupa v Petrovicích (fotokniha)
Zdeněk Vošický – Jižní Morava shůry
Zdeněk Vošický – Vysočina shůry
Walter Scott – Ivanhoe
Vladimír Křivánek – Malý slovník literárních pojmů a autorů
Jarmila Kocourková – Kraj schovaných řek
Zdeněk Vošický – Toulky nad Třebíčskem
Miroslav Jelínek – Parta na kosím potoce
Ludvík Vaculík - Morčata
Josef Polák – Přehled středoškolské matematiky
Archivio Giunti – Atmosféra Vánoc Nápady na zhotovení dekorací, dárků a dobrot
Dtest – připravte se na novou sezonu (časopis)
Dtest – strava je základ kočičího zdraví (časopis)
Dtest – V suchu a pohodlí (časopis)
Dtest – Prověřeny do detailu (časopis)
Dtest – Kdo má máslo v hlavě (časopis)
Nina Herinková – Mamince
Betty MacDonaldová – Paní Láryfáry
Přehled středoškolské Chemie
Marie Schwarzová – Příběhy z Českých dějin
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Jan Kuča – Venkovské stavby na jižním Podhorácku
Lucie Dvořáková – Originální výtvarné nápady pro děti i rodiče
Jana Lighburn – Angličtina JŮ a HELE /2
Jana Lightburn – Angličtina JŮ a HELE / 3
Radek Daniel – přišel zemřel zvítězil
Lenka Jarošová – Vařit zdravě může každý
Pavel Váňa – Dotkni se výšin po stopách slavných osobností
Pavlína Pitrová – Český rok lidové tradice a zvyky
Mgr. Čeněk Absolon – Dotkni se výšin po stopách slavných osobností
Eduard Petiška – Alenčina čítanka
Irina Korschunowová – Liščí mámě
Václav Čtvrtek – O Makové panence a motýlu Emanuelovi
Thomas Weber – Hitlerova první válka
David Bilton – Německá armáda na západní frontě 1917-1918
Martin Moravec Scarlett Wilková – Celebrity 2008
Ladislav Trpák – Abededa pro kluky a holky ze školy i školky
Ivan Olbracht – Čtení z Biblí kralické
Alena Hrachovcová – To chce jen klid a zhluboka dýchat
František Nepil – Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého
Matěj Mikšíček – Klipy Klap
Lev Nikolajevič Tolstoj - Vojna a mír I - IV
James Herriot - To by se zvěrolékaři stát nemělo
Veit Heinichen - Klid mocných
Výbor z milostné korespondence českých spisovatelů 19. a 20. stol. – Milostný listář
Jan Masaryk - Volá Londýn
Antonín Šnejdárek - Druhá světová válka
Ernest Heimingway - Sbohem armádo!
Ernest Hemigway - Smrt odpoledne
Vlasta Javořická - Mezihoří 1. až 4. díl, Z jednoho hnízda, Cilka, Meze rozorané, Rozdrcené
štěstí, Petra, Na faře, Modré z nebe, Do posledního dechu prstýnek, Na pouti, Otcova vina,
Bílá laň, Nezlomená, Skryté drahokamy, Májová bouře, Matka a dcera, Hřivna zakopaná
1. část, Pro peníze, Splněný sen, Mezi lesy, Na dně, Zrada, Host do domu
Miroslav Švandrlík - Ještě máme co jsme chtěli
Gorkij - Matka
Jaromír John - Rajský ostrov
Delia Fiallo - Kasandra1-2díl
Zdena Frýbová - Hrůzy lásky a nedůvěry
Bernard Minier - Mráz
Marie Blažková – Oči závoje
Felix Háj - Řídících Márinka a Véna
H. Miniskowna - Malomocná1-4
Jan Cleland Fanny Hillová - Memoáry kurtizány
Vilém Neubauer - Píseň věčného mládí
Vlasta Pittnerová - Paňátko
Františka Pecháčková - Věrnost
Leni Behrendtová - Píseň vřesoviště
Toužimský, Moravec - S lovci lebek na Borneu
Jiří Žáček - Pták viny
Gatherine Goulterová - Nezkrotná nevěsta
Elizabeth Lowell - Stříbrná hladina
Nora Robertová - Nebe mé lásky
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Jan Buchar - Co se šustlo taky jinde
Barbara Cartlandová - Zdrženlivý ženich
Oscar Wilde – The happy prince and other tales (Šťastný princ a další povídky)
Ondřej Suchý - Dobrý a ještě lepší František Nepil
Georgette Heyerová - Silvestr
Sigrid - Maria Grössigová
Rudolf Srobinger - Matahari
Svědectví pamětníků druhé sv. války
Táňa Kubátková - Počkej až za Lyon
Kelly Hart - Osudové ženy Jindřicha VIII.

Uskutečněné akce
MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH LÁKÁ STÁLE VÍCE LIDÍ

Ve dnech 4. - 6. července se na fotbalovém a nohejbalovém hřišti v Petrovicích u Mor.
Krumlova uskutečnila vzpomínková akce na Libora a Romana Veselých, která byla, co do účasti
hráčů v nohejbalu, tak i účasti celkově největší za svoji čtyřletou éru. V jednotlivých bodech
se vám pokusím zjednodušeně popsat jednotlivé dny.
4. července probíhaly v průběhu dne příjezdy prvních hráčů, chystalo se občerstvení,
stanové městečko, zázemí pro hráče i návštěvníky (bazény, hry, hudba, a spousty dalšího vyžití)
a samotné otevření výčepu. Od 20 hod. proběhla zábava v podání skupiny Trilobit, kteří podali
opravdu skvělý výkon, a každý účastník se jistě pobavil, jak nejlépe mohl. Za skvělé vystoupení
jsme se s kapelou Trilobit dohodli i na příští rok, takže již nyní se na ně můžete začít těšit.
5. července proběhlo úžasné zahájení nohejbalového turnaje trojic, kde nechyběly
slzy, úsměvy, minuta ticha, ale pořádný rachot, který udělali motorkáři, kterým moc děkuji
za neuvěřitelnou kulisu, ze které běhal mráz po zádech. Chtěl bych vyzdvihnout, že poprvé
v historii na náš kurt zavítal několikanásobný mistr světa, Evropy a ČR v nohejbale RADEK
PELIKÁN, nikdy dříve žádná z opor reprezentace na náš kurt nezavítala a budu doufat v to, že
to nebylo naposledy. Celková úroveň turnaje trojic byla opravdu ohromná 3 týmy v zastoupení
2. nohejbalový ligy, 2 týmy v zastoupení krajského přeboru. Celkem se zúčastnilo 14 týmů,
které předváděly krásné nohejbalové momenty, ze kterých se nejlépe umístily tyto týmy:
1. místo - Super in (2+1) lidi - Martin Karandyszewský, Michal Kadlec, Lukáš Novotný
2. místo - Výběr z extraligy - Milan Konupka, Dušan Moc, David Burian
3. místo - Amatéři z 2. ligy - Jakub Štěpánek, Filip Halva, Mikuláš Nevřivý
4. místo - Řízci - Libor Zechmeister, Petr Lebeda, Radek Pelikán
Dále bylo k vidění vystoupení hasičů a jejich techniky, gymnastek z Mor. Krumlova, hrála
skupina Paroháči, nezapomenutelné Karaoke (které nás tahá za uši dodnes), Discgolfové hry,
hry pro děti a spousty další zábavy ať už plánované či úplně spontánní.
6. července proběhlo trošku zdlouhavé zahájení nohejbalového turnaje dvojic,
i po náročných předchozích dvou dnech se tohoto turnaje zúčastnilo 13 týmů, opět po celý
den panovala úžasná atmosféra, skvělá fair play hra a světové nohejbalové výměny. Jeden
tým tento turnaj a vlastně celou tuto událost opanoval, byl to 14. tým nohejbalového turnaje
dvojic, který byl vyhlášen i celkovým vítězem. Výsledky vypadaly takto:
1. místo - ROMAN A LIBOR VESELÍ - vzpomínáme na vás, myslíme na vás a nikdy
nezapomeneme!!!
2. místo - Rozumím si s Burianem - Dušan Moc, David Burian
3. místo - Bosonožský mlátičky - Filip Halva, Lukáš Novotný
4. místo - Super in (2) lidi - Martin Karandyszewský, Michal Kadlec
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Chtěl bych poděkovat sponzorům: Wellness bonita, MK Studny, Autodoprava - Petr
Husák, Pavetex s.r.o., Autoservis Kalců, Kovovýroba Prustoměrský, Starobrno, Kofola, Marie
Potůčková - hospoda Petrovice, Obec Petrovice, Město Mor. Krumlov, Emílie Vespalcová,
Kristina Štrosová,... omlouvám se pokud jsem na někoho zapomněl, ale všem vám ještě
jednou moc děkuji. Díky vám jsem mohl udělat úžasné zázemí a hráčům za jejich skvělé
výkony na nohejbalovém hřišti i mimo něj poskytnout opravdu věcné ceny a výhry.
Skvělé bylo po celé tři dny občerstvení, jídla a pití bylo dosti a vše bylo výborné. Velké
díky všem lidem, kteří mi pomohli uspořádat vzpomínkovou událost snů. Jistě by všichni radši
tyto zážitky a události vyměnili za to, aby tu Roman a Libor byli s námi, bohužel nejde to,
ale nebudeme smutnit. Budeme na vás, kamarádi naši, takto vzpomínat každý rok se stejným
odhodláním, atmosférou a vším, co k tomu bude patřit.
Snad jsem vám ve zkratce popsal Memoriál bratrů Veselých 2016 a rád bych vás všechny
pozval už teď na Memoriál bratrů Veselých 2017, který se bude konat 5. - 6. července
2017.
Martin Karandyszewský

Discgolf v Petrovicích

V sobotu 16. července proběhl na místním hřišti a přilehlém okolí discgolfový turnaj
ATD Petrovice 2016. Turnaj byl rozdělen do několika kategoríí, v kategorii mužů se
na 1. místě umístil Radek Světlík a po rozhozu se na 2. místě umístil Jan Prát a na třetím
Tomáš Vespalec. V kategorii žen na 1. místě Marcela Lubasová, na druhém Pavlína Vyžrálková
a na třetím Zuzana Vespalcová.
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Turnaj se hrál na tři kola po šesti koších plus finále. Pro juniory byla připravená jednokolová
soutěž, ve které vyhrála 1. místo Veronika Miklušková, na druhém místě Tereza Bodanská
a na třetím Radek Světlík ml.
Turnaj se z našeho pohledu velice vydařil a chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným
za podporu - jak hráčům tak i divákům. Doufáme, že následující ročník bude účast ještě
mnohem silnější. Také bychom chtěli poděkovat discgolfovému klubu Moravský Krumlov
za zapůjčení vybavení a pomoc hráčů s organizací.
Více o tomto mladém sportu naleznete na stránkách www.discgolf.cz
Ivo Kylián

PETROVICKÝ MUCHA CUP A JEHO 21. ROČNÍK

V letošním roce se turnaj Mucha Cup zapsal do historie Petrovic už po jednadvacáté. Konal
se v sobotu 6. srpna na místním fotbalovém hřišti a jeho náplní byla soutěž v malé kopané
a večerní zábava. Co se kopané týče, přihlásila se čtyři mužstva a o sportovní podívanou
nebyla nouze. V konečném pořadí se umístili na 1. místě  „Kosovci“ se sedmi body, na 2. místě
„Hurikáni“ se šesti body, na 3. místě „THC“ se dvěma body a 4. příčku obsadili „Staří páni“
s jedním bodem. Členové jednotlivých týmů i obecenstvo se při sportu dobře pobavili. Po celý
den bylo k mání občerstvení pod pergolou. Ve večerní zábavě hrála skupina „Trilobit“ ze
sousedních Dobelic. Počasí akci přálo a přítomní si zábavu pod širým nebem užili. SPK děkuje
všem, kteří tento den podpořili svou účastí.

Příměstský tábor ZNOJMO ZAVÍTAL DO došKOVÉ CHALUPY

Ve středu 20. července 2016   jsme navštívili s velkou skupinou dětí doškovou chalupu
v Petrovicích. Trochu jsem se obávala, jak to s 64 dětmi zvládneme. Ale díky úsilí a skvělým
nápadům místních dam jsme zažili velmi příjemné a zajímavé dopoledne.
Děti se rozdělily do několika skupin a postupně se střídaly při praní na valše, stloukání
másla, cvrnkání kuliček a práci s hlínou. Také měly možnost poznávat léčivé byliny a ochutnat
z nich připravené čaje. Velkým zážitkem bezesporu byla možnost vidět včelí společenství,
dozvědět se něco o včelařství a ochutnat několik druhů medu.
Pro zpestření také děti po skupinách luštily šifry a secvičovaly scénky podle zadání. Závěr
dopoledne patřil právě těmto scénkám. A chutné svačince – chlebu s právě stlučeným máslem.
Za neuvěřitelně krásné dopoledne patří velký dík petrovickým ženám  - starostce Ireně
Záviškové, moderátorce Ivaně Frimelové, včelařce Evě Grunové, pradlence Renatě Macharové,  
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hrnčířkám Markétě a Jasmíně Gajdošovým, bylinkářce Jaroslavě Vespalcové a Lucii Havelkové,
která s dětmi cvrnkala kuličky.  Fotodokumentaci obstarala Iva Olivová.
Za děti z příměstského tábora Střediska volného času Znojmo
děkuje vedoucí tábora Marie Andresová

PROGRAMEM NABITÝ SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN

V pořadí už 8. ročník přespolního běhu pro děti a mládež se uskutečnil v sobotu 20. srpna
2016. Sraz byl ve 13 hodin na fotbalovém hřišti, kde se od první chvíle všichni přítomní
nenudili. Součástí závodu byl bohatý program. Svou účastí akci podpořila Městská policie Brno
se svým autobusem Mobidik, ve kterém se zájemci seznámili s činností policie, zhlédli krátkou
prezentaci o trestné činnosti, prohlédli si bezpečnostní systémy pro zabezpečení majetku,
podporu zdravého životního stylu a rizika kouření. Z Jihomoravského kraje k nám zavítal
BESIP, díky němuž jsme si mohli vyzkoušet troje brýle, které dokázaly přiblížit stav opilce,
narkomana a silný stav únavy. Je s podivem, že někdo takový usedne za volant a ohrožuje své
okolí. V takovém stavu má i střízlivý člověk co dělat, aby se udržel na nohou. Třetí neméně
zajímavou ukázku své činnosti a zbrojního vybavení předvedli členové aktivních záloh Armády
České republiky. Pro soutěžící děti vytvořili dvě stanoviště a v samotném závěru odpoledne
předvedli útok se střelbou ze samopalu.
Krátce před 14. hodinou vyběhli po vyznačené trase první závodníci. Děti byly rozděleny
podle věku do jednotlivých kategorií a na deseti stanovištích plnily různé dovednostní
a vědomostní úkoly, přičemž rozhodující byl zaběhnutý čas.
Všem 32 soutěžícím patří velké poděkování za účast v závodě. Stupně vítězů mají pouze
tři místa, která nakonec obsadili:
I. kategorie (předškoláci)		
II. kategorie (1. – 3. třída) III. kategorie (4. – 6. třída)
1. místo David Jirků
Jana Jiřikovská
Jakub Hrdina
2. místo Vojtěch Skřivánek
Patrik Záviška
Pavel Jiřikovský
3. místo Liliana Černá
Blanka Horká
Vendula Gavendová
Děkujeme za věcné dary pro vítěze, a to Oční optice Šárka Kocandová Ivančice
a SPK Petrovice. Obrovské poděkování si zaslouží pracovníci a členové výše zmíněných
organizací, kteří zcela nezištně zajistili doprovodný program. Dětem i dospělým se velice
líbil. Zapomenout nesmíme také na ty, kteří pomohli s organizací této akce. Všem velký
dík!!!
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU S PEJSKEM A KOČIČKOU
V prvních čtyřech dnech měsíce září se konal 10. ročník Malého festivalu loutky, který
za finanční podpory Nadace ČEZ tradičně pořádá Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
ve spolupráci s jednotlivými obcemi.
V Petrovicích se loutkové představení konalo v pátek 2. září 2016 v sále kulturního domu.
V 18 hodin se sešlo na 40 dětí a dospělých, aby zhlédli pohádku „O pejskovi a kočičce“
v podání divadla ANovotného. Herci si připravili příběh o tom, jak pejsek s kočičkou myli
podlahu a jak pekli dort. Nápadité loutky a kulisy diváky nadchly. Po představení si děti mohly
zblízka prohlédnout oba zvířecí kamarády a mnozí se s nimi také vyfotografovali.

DOŠKOVOU CHALUPU NAVŠTÍVILY DĚTI Z BOHUTICKÉ ŠKOLY

I když se od 19. září 2016 do konce letošního roku chalupa pro veřejnost uzavřela, neboť
zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce podlah a sanace zdí, stihly ještě jednu návštěvu děti
z bohutické mateřské a základní školy. Byl zde pro ně připraven program o využití darů země
pro život.
Děti si osvojily rozdíly mezi předměty vyrobenými v dřívější době a současnými
vymoženostmi dnešní doby. Rovněž si vyzkoušely výrobu hliněných cihel, praní v neckách,
uvařily si k svačině bramboračku, poznávaly a ochutnávaly bylinky a na památku si odvezly
vlastnoručně vyrobený svícen z hlíny. Otiskujeme reakci paní ředitelky, která na obecní úřad
zaslala tento dopis:
BOHUTICKÉ DĚTI SE VRÁTILY DO ŽIVOTA SVÝCH PRAPŘEDKŮ
Září je měsíc, kdy se rozbíhá práce ve školách a školkách, měsíc, kdy venkov žije hody,
vinobraním a burčákem, kdy si ještě užíváme slunce a pomalu se připravujeme na podzim.
V úterý 20. září 2016 jsme společně se všemi školními dětmi i dětmi z mateřské školy
v Bohuticích navštívili expozici doškové chaloupky v Petrovicích. Ještě než byly děti rozděleny
do pracovních skupinek, zaujalo nás oblečení všech dospělých dobrovolníků, včetně paní
starostky, kteří opravdu ve stylovém jali se dětem vysvětlovat, že nejen oblečením, ale
i nástroji se liší život náš od životů našich předků. Děti si v plechovém lavórku na pumpě
umyly ruce, aby mohly pomáhat s vařením, praním na valše, vyzkoušely, jak se pomocí forem
vyráběly cihly, z keramické hlíny pomocí vykrajovátek a vlastní fantazie tvořily svícínek. Mini
sportovně vědomostní soutěž je vyhecovala k týmové práci a jako odměnu si mohly ochutnat
čerstvě uvařenou polévku s domácím chlebem a stejně tak výborný bylinkový čaj.
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Téměř 2 hodiny poznávání, zábavy a příjemného pobytu na slunci, kde prostě chutná
líp, spojené s písničkou a tancem – jednoduše pro všechny děti i nás dospělé opravdu velice
příjemný zářijový zážitek. Všem těm, kteří se snaží dodržovat staré zvyky, lidové tradice,
v dětech udržovat povědomí o tom, kde žijí, kde žili jejich rodiče a prarodiče, patří obrovská
poklona. Všem, kteří se nám věnovali ve svém volném čase, kteří pro nás tuto dvouhodinovku
zajistili, připíjím na zdraví se skleničkou v ruce – je na ní zobrazená došková chaloupka.
Děkujeme.
Jana Pavlíčková, ZŠ Bohutice

TRADIČNÍ ZÁŘIJOVÉ HODOVÁNÍ

Letošní hody se opět krásně vyvedly. Počasí se nad námi umoudřilo a mraky s deštěm
se naší vesničce naštěstí vyhnuly. Jako každý rok začaly hodovní přípravy již ve čtvrtek
v obecním sklepě, kde jsme společnými silami ochutnali víno na blížící se hody. V pátek
ráno se chlapská část naší chasy sešla, aby nám zajistila máju. Tu nám na hody věnoval pan
Vladimír Sobol, za což mu posíláme velké díky. Odpoledne se holky pustily do zkrášlení placu
a ozdobily máju, kterou se později večer, za pomoci stréců pod vedením pana Petra Bognera,
podařilo úspěšně postavit.
A už to tu bylo, dva hlavní dny celých hodů. Sobota a neděle 17. – 18. září 2016. Po mši
svaté v místním kostele zvali kluci za přítomnosti dechové hudby Petrovanka místní občany
na odpolední zavádění.
Sobotní den patřil na place stárkům: Martině Kolkopové a Petru Janštovi.
Pro nedělní den byli v čele nejmladší stárci: Radka Hynková a Ondra Záviška.
Celkem se nás na place sešlo devatenáct párů, což jistě nasvědčuje tomu, že se tato
krásná tradice stále těší radosti a účasti dalších generací.
Bohužel se ale každý rok náklady na hody zvyšují, což se o výdělku bohužel říct
nedá. Bráníme se zdražování vstupného, abychom neodradili návštěvníky. Tím si sami
způsobujeme problémy. Bohužel letos náklady na hody předčily o několik tisíc výdělek, byly
oproti loňsku zhruba o 5 tisíc větší. Naštěstí je naše chasa poslední dobou aktivní i mimo
akci jako jsou hody a pořádá či pomáhá pořádat i různé jiné akce, kde se snaží zajistit
finanční prostředky. Vydělanými penězi je pak například možné doplatit tento schodek
v letošních hodech. Proto si myslím, že si jistě petrovická chasa zaslouží pochvalu za to,
že je jako jedna z mála z okolních vesnic schopná financovat a zajistit hody převážně
ze svého rozpočtu. I když se samozřejmě bez pomoci obce také neobejdeme a jsme jí
vděční za spoustu pomoci: tisk plakátů, prominutí nákladů za vypůjčení kulturního domu
a zaplacení poplatků OSY. Tímto obci srdečně děkujeme za pomoc. Velké díky bychom také
rádi poslali i všem ostatním, kteří nám ochotně během celých hodů pomáhali. Děkujeme
a budeme se těšit zase za rok.
za Petrovickou chasu Martina Kolkopová
Vyúčtování
PŘÍJMY
Od chasy  
Po vesnici
Vstup plac sobota
Vstup zábava
Vstup plac neděle
Strécovské hody
Prodej vína
CELKEM

  9 300,22 120,  2 000,10 950,  6 917,  6 500,  9 620,67 407,- Kč
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VÝDAJE
Petrovanka  
Dreams
Víno
Občerstvení kapel  
Hospoda
                                   Guláš  
                                   Limonády  
                                   Pečivo
Rozmarýny
Krepák
Mše
Věnec a kytka
Občerstvení chasa
Různé (kelímky, drát, demižón 25 l)
CELKEM

31 000,13 000,18 700,  4 280,  1 100,     572,     262,  2 000,     608,     200,     130,     500,     806,73 158,- Kč

VYÚČTOVÁNÍ :  

- 5 751,- Kč (schodek doplacen chasou)

Příspěvky čtenářů
Kříž Václava Haina z roku 1709

V roce 2004 byl nalezen u plotu zemědělského družstva starý kamenný kříž s částečně
dochovaným nápisem v němčině. Památky tohoto typu se běžně označují jako tzv. smírčí
kříže. V našem případě se jedná spíše o pamětní kříž, který byl postaven na okraji polní cesty,
aby připomínal tragickou událost - umrznutí muže jménem Václav (Wenzel) Hain.

      Současné umístění kříže			
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Nález kříže v roce 2004

V době našeho nálezu byl kamenný kříž teměř celý skrytý v zemi. Ležel u paty jiného
mnohem mladšího kamenného kříže mezi petrováky známého jako kříž Vinckův, který dodnes
stojí u plotu areálu zemědělského družstva. Podle sdělení pamětníků dříve stával u polní
cesty do Míšovic a byl přemístěn v souvislosti se scelováním pozemků. Podrobnosti k nálezu
kříže i souhrn našich tehdejších znalostí najdete v publikaci „Kapitoly z dějin obce Petrovice
u Moravského Krumlova“ na str. 42.
Opis textu se nám tehdy do knihy nevešel. Napravujeme to nyní. Většina německého
nápisu je dodnes čitelná, pouze vrchní část je z větší části zničená:
.....
GEGEN
WENZEL HAIN WEGEN
GROSSER KELTE ERFROREN
WELCHER SELLEN GOTT
GENED-IG SEIN
WOLLE
AMEN
Volný překlad může znít:
„ . . . . .  Wenzel Hain zmrzl ve velké zimě. Buď bůh milostiv jeho duši.“
Základní otázky jak starý je kříž a kdo byl  Václav Hain zůstávaly dlouho nezodpovězeny.
Srovnáním s jinými podobnými památkamu jsme došli k předpokladu, že kříž pochází z první
poloviny 18. století. Také se dochovala ústní tradice, že oním umrzlým člověkem byl řezník
z Ivančic, který umrzl v zimě, když byl nakupovat v okolních vesnicích dobytek. To však bylo
třeba potvrdit v archivních pramenech.
Teprve nedávno se podařilo nejmladšímu členu našeho badatelského týmu objevit v matrice
zemřelých farnosti v Moravském Krumlově záznam z 5. února 1709 o pohřbu umrzlého chlapce
jménem Václav Hain:
5. Feb[ruaris]: Zmrzel Chlapecz Wentzel Karla Hein [syn] 14 [let starý]

Z dalších matričních zápisů se dovídáme, že tento Wenzl Hain se narodil 29. 8. 1694
v Moravském Krumlově jako syn sedláře Karla Haina a jeho manželky Kateřiny. Pocházel
tedy z měšťanské rodiny, patrně i z vážené, neboť mu jde za kmotra významný krumlovský
vrchnostenský úředník, důchodní Urban Schiller. Měl prokazatelně starší sestru Johannu
(pravděpodobně byl tedy nejstarším synem) a mnoho mladších sourozenců. V roce 1707 mu
zemřela matka Kateřina a otec se znovu oženil. A v roce 1709 umrzl u Petrovic ve věku
pouhých čtrnácti let.
Kamenný pamětní kříž tedy připomíná smrt velmi mladého člověka. Je pravděpodobné,
že kamenný kříž nechal nedlouho po chlapcově smrti zhotovit otec Karel Hain. Můžeme také
předpokládat, že čtrnáctiletý mladík již byl ekonomicky aktivní a pomáhal v otcově sedlářské
dílně. Pokud pustíme fantazii dál, vidíme chlapce jak v čase zabíjaček obchází okolní vesnice
a vykupuje od sedláků kůže, potřebné k vykonávání jeho řemesla.
Skutečnost je tedy mírně odlišná od dochované ústní tradice. Emoční náboj příběhu
a přítomnost památky nedaleko za vsí zajistili předávání  z generace na generaci. Jádrem
sdělení je, že neštěstí postihlo řemeslníka z města, který zde nakupoval surovinu. Opakovaným
vyprávěním došlo k posunu  relativně méně významných částí příběhu: ze sedlářova pomocníka
se stal řezník a Krumlov byl zaměněn za Ivančice.
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Velká zima 1708/1709
Zimní období na přelomu let 1708 a 1709 bylo mimořádně chladné a zůstávalo dlouho
v paměti.  Bývá označováno za nejhorší zimu novověké Evropy. Tuhé mrazy trvaly od poloviny
prosince až do poloviny března. Snad nejhůře postižena byla Francie, kde jen v Paříži za dva
týdny údajně zemřelo 24 000 lidí. S příchodem jara však problémy neskončily. Silné mrazy
způsobily vymrznutí ovocných stromů a zejména ozimého obilí. Následkem toho propukl
na mnoha místech Evropy hladomor.
Zdá se však, že v našich krajích nebyly následky tak vážné. Snad proto, že u nás byli lidé
na chladnější charakter zimy lépe připraveni, než obyvatelé jihu Evropy. V  matrice úmrtí  
krumlovské farnosti nezanechal velký mráz v roce 1709 a následný hladomor žádné výrazné
stopy v podobě nápadného nárůstu počtu úmrtí. V samotných Petrovicích za dlouhé období
1684-1730 nalezneme pouze jediný další případ, kdy bylo příčinou smrti umrznutí. Jedná se
o Dorotu, ženu Jana Povolného, která v roce 1716 umrzla u Petrovic.
Přesto je jisté, že krutá zima zůstala dlouho v paměti podobně jako my dosud máme
v povědomí mimořádně chladnou zimu 1929/1930, kdy také pomrzla většina ovocných
stromů. Pokud autor textu na našem kříži použil termín „GROSSE KELTE“, měl pravděpodobně
na mysli konkrétní „Velkou zimu“ nebo „Velký mráz“ podobně, jako zůstala tato zima dlouho
v paměti Angličanů jako „Great Frost, nebo Francouzů jako „Le Grand Hiver“.
Kde stával kříž Václava Haina?

Dříve jsme chybně uváděli, že kříž stál u polní cesty do Kadova. Po upřesnění původní
polohy kříže panem Součkem je zřejmé, že stával u staré cesty do Míšovic.
Na mapě jižní části katastru naší obce je zakresleno místo nálezu kříže v roce 2004 (1)
i původní umístění kříže v krajině před přemístěním při scelování pozemků (2).  Podle sdělení
pana Vlastimila Součka stával kříž při cestě u mostku přes potok. Dnes v tomto místě najdeme
jen pole. Cesta, mostek i potok zanikly při pozemkových úpravách po kolektivizaci zemědělství.
Původní situaci včetně mostku přes potok můžeme vidět na mapě II. vojenského mapování
(1836-1852). Bohužel náš kříž zde zakreslen není. V místě (1) můžeme na historické mapě vidět
křižovatku cest, na které od nepaměti stával kříž pravděpodobně dřevěný. Na jeho místě byl
později vztyčen kamenný kříž zvaný Vinckův, dosud stojící u plotu zemědělského družstva.
Použité mapy byly získány z webových stránek: http://oldmaps.geolab.cz/ a https://
geoportal.gov.cz
Prameny: MZA v Brně, E 67, inv. č. 14255. Matrika moravskokrumlovské farnosti 1684-1730.
Děkujeme panu Vlastimilu Součkovi za cenné informace.
Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi
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Zveme vás...
•
-

l

•
•
-

l

pátek 4. listopadu 2016

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY

sraz v 16.45 hodin před kostelem v Petrovicích
lampiony a strašidelné kostýmy s sebou
na hřišti vás čeká podvečer plný strašidel a ohnivých kouzel
pro odvážné je připravena stezka odvahy
v rukodělných dílničkách si můžete vyrobit dáreček na památku
občerstvení zajištěno (pivo, limo, káva, čaj, svařák, topinky, uzená cigára)
koná se pouze za příznivého počasí, vstupné dobrovolné
pořádá TJ Petrovice

neděle 6. listopadu 2016 (15 a 16 hodin)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

obřadní místnost obecního úřadu
vítání našich nejmenších občánků do života
určeno pro pozvané rodiče s dětmi a jejich rodinné příslušníky
prosinec 2016 (termín bude upřesněn)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

vystoupení žáků ZŠ Lesonice
občerstvení zajištěno (svařené víno, čaj, kančí guláš)
pondělí 5. prosince 2016

MIKULÁŠ

Mikuláš, andělé a čerti navštíví místní děti

sobota 10. prosince 2016

Slavnost světla
- kostel v Petrovicích, začátek v 18.30 hod.

- adventní ekumenická motlitba Slavnost světla se zpěvy z Taizé
- modlitbu doprovází zpěvem a hudbou Smíšený pěvecký sbor
Cantamus Corde Jezeřany-Maršovice
- po skončení jsou všichni zváni na agapé v obřadní místnosti obecního úřadu

•

pondělí 26. prosince 2016

VÁNOČNÍ KONCERT

- kostel Povýšení svatého Kříže v Petrovicích, začátek v 15 hod.
- vystoupí místní pěvecký sbor a dechová hudba Petrovanka
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•
-

sobota 31. prosince 2016

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

taneční zábava se skupinou Codex
kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin
pořádá ČZS Petrovice

Pohledy do minulosti
Domy na východní straně návsi pod „hasičkou“ se za posledních pár let mění před očima.
Jedná se o rodinné domy z čísly popisnými 25 (dnes Kovářovi), 79 (Hercíkovi), 24 (Tomečkovi),
23 a 22 (Dymlovi) a 21 (Vespalcovi). Dobový snímek je z roku 1938 a pro srovnání i záběr
stejných míst zachycující současný stav. Domy měnily majitele, podobu, některé byly úplně
zbořeny, některé zcela přestavěny.
Domy na návsi tvoří historické jádro vesnice zastavěné od středověku. Po třicetileté válce
a po celé 18. a 19. století převažovaly půllánické usedlosti. Pouze čp. 24 byl celolán.
Velmi stručně k majitelům těchto domů za posledních sto let:
Dům čp. 25 patřil Kovářovým, kterým se přezdívalo Vávrovi, ale byla to jiná rodina
Kovářových, než jsou dnešní majitelé, jedná se jen o shodu jmen. Původní dům byl v roce
1926 Šimonem Kovářem zbourán a od základů postaven. O šedesát let později znovu boural
Václav Šeda a dům byl zvýšen o patro.
Dům čp. 79 stojí na parcele vydělené z celolánu čp. 24. V roce 1897 dům koupil švec
Jindřich Hercík pocházející z Třesova u Hartvíkovic. Dům patří rodině Hercíkových už po tři
generace. Josef Hercík dům po rodičích zboural a nově postavil v roce 1971, v   polovině
80. let jej zvedl o patro.
Dům čp. 24 patřil Rudolfu Hejmalovi, který v Petrovicích na počátku 20. století založil
a s úspěchem provozoval cihelnu. Dodnes se v obci běžně setkáme s cihlami z petrovické
cihelny se značkami „HR“, iniciály majitele.
Na čísle 23 žila rodina Bauerova neboli „Pórova“. Dům jako jediný je orientován štítovou
stranou do návsi.
Dům čp. 22, který obývala početná rodina Bystrých, měl donedávna zajímavou fasádu.
Po přestavbě ve dvacátých letech zedník Dominik Jiřikovský dům vyzdobil plastickými
červenými tulipány, podle pamětníků podle speciálních šablon. Domu se přezdívalo
„U mydlinky“, protože v domě bylo provozováno holičství. Asi na konci devadesátých let byl
dům přikoupen k čp. 23. Na podzim roku 2014 byl dům zbořen a vymazán z katastru, číslo
popisné 22 přestalo existovat.
Dům čp. 21 patřil a patří rodině Vespalcových, kterým se po domě přezdívalo „Lolkovi“. Byl
dlouhodobě neobydlen a po dlouhá léta neměnil svou podobu, což se změnilo až v posledních
měsících tohoto roku.
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Na závěr doplňujeme informace k historické fotografii. Na snímku ze 7. srpna 1938 je
zachycen průvod, konaný v rámci dožínkových slavností na oslavu 90. výročí zrušení roboty.
Drába na koni představoval František Kovář („Čorda“) z čp. 50. Možná máte doma více
fotografií z této události, budeme rádi za možnost přefocení. Děkujeme.
Bronislav a Eva Grunovi, b.gruna@seznam.cz
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Co je psáno v kronikách
Rok 1942
V lednu konána sbírka šatstva a prádla pro mrznuvší německé vojáky. Výsledek byl
nepatrný, ač občané vybízeni rozhlasem, tiskem i letáky.
Koncem ledna uhodily velké mrazy, např. 18/1 bylo -25 °C, 24/1 -28 °C.
Vyučování začalo po vánocích až 4. března. Dětem dávány 2x v týdnu domácí úlohy.
Nejmladší žáky bral si říd. uč. do bytu. Nevyučováno proto, aby se ušetřilo otopu.
20. března sdělány z věže zdejšího kostela všechny zvony (kromě umíráčku) a odevzdány,
protože bylo potřeba surovin k válečnému zbrojení.
V březnu musili všichni rolníci mající 5 a více ha půdy vésti “statkové archy“. U nás to
bylo 27 rolníků.
V úterý 19. května k večeru přijela 2 nákladní auta obsazena našimi četníky za dozoru
německého velitele ke starostovi na dvůr a začali shánět 12 místních občanů, kteří byli
pravděpodobně označeni před 3 týdny zatčenými Janem Vodákem, krejčím z Petrovic, že
společně s ním u něho poslouchali zahraniční rozhlas. Po shromáždění 11 občanů (Antonín
Šídlo ponechán pro nemoc doma) v uzavřených nákladních autech, mnozí bez rozloučení
s rodinou, odvezeni na gestapo do Jihlavy. Asi po 4 měsíčním věznění byli odsouzeni k trestu
a to dne 21. září 1942:
1)
Jan Šup, 59 roků, dělník, 2,5 roku, strávil 4 měsíce v Jihlavě a 26 měs. ve Zwickau.
2)
Jan Vodák, 44 roků, krejčí, 2,5 roku, strávil 5 měsíců v Jihlavě a do 25/10 1944
ve Zwickau, kde zemřel.
3)
Josef Vespalec, 33 roků, obuvník, 2,5 roku, strávil 4 měsíce v Jihlavě, 26 měsíců
Zwickau.
4)
Josef Břínek, 36 roků, rolník, 1,5 roku, strávil 4 měsíce v Jihlavě, 16 měsíců
ve Zwickau.
5)
Adolf Šídlo, 50 roků, obchodník, 16 měs., strávil 4 měsíce v Jihlavě, 12 měsíců
ve Zwickau.
6)
Rudolf Jiřikovský, 24 roků, rolník, 16 měs., strávil 4 měsíce v Jihlavě, 12 měsíců
ve Zwickau.
7)
Rudolf Jiřikovský, 48 roků, dělník, 6 měsíců v Jihlavě
8)
Vladimír Vespalec, 30 roků, dělník, 16 měs., strávil 4 měsíce v Jihlavě, 12 měsíců
ve Zwickau.
9)
Emerich Šup, 26 roků, zámečník, 14 měsíců, 4 strávil v Jihlavě, 10 ve Zwickau.
10) Adolf Smetana, 64 roků, zříz. v. v., 1 rok, 4 měsíce v Jihlavě a 8 měsíců ve Zwickau.
11) František Kovář, 39 roků, rolník, 8 měsíců v Jihlavě.
12) Josef Vespalec, 28 roků, rol. syn, 7 měsíců v Jihlavě.
13) Antonín Šídlo, 50 roků, rolník, 8 měsíců v Jihlavě.
Po odvezení jmenovaných nastala u nás trudná nálada, neboť se čekalo, že co nejdříve
přijedou znovu a budou zatýkati další občany, neboť k zmíněnému krejčímu chodilo nejméně
50 občanů. Bohu díky, žalářovaní neprozradili ostatní spoluposluchače, ač byli odděleně
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vyslýcháni. Zvláštní starost Němci při vyslýchání věnovali místnímu faráři, říd. učiteli,
mlynáři, ale zatčení žádného dalšího neprozradili.
Shora uvedené tresty si jmenovaní skutečně odpykali, neboť zápisy do této kroniky, která
byla přes 3 roky v „německé úschově“ byly provedeny po osvobození v roce 1945.
8. prosince přivezla nákladní auta německé přistěhovalce (Besarabce) do Petrovic, kteří
obsadili dům rolníka Josefa Břínka, číslo 54, Františka Kováře, č. 50, Bedřicha Vodáka,
č. 84, Eduarda Heziny, č. 87 a dům Jana Sobotky, č. 14. Majitelé se musili vystěhovat a kromě
nábytku vše ponechati v domě.
Paní Břínková s 2 dětmi se odstěhovala do mlýna p. Fukala, paní Kovářová se synem
a babičkou do jedné světničky v čísle 29, Bedřich Vodák se ženou a 3 dětmi do prázdného
domku č. 118 a Eduard Hezina se ženou a dcerou k dceři Frant. Ficové do čísla 49. Pole
u domu číslo 14 (majitel Jan Sobotka byl na nájmu statku v Jehnicích) i dům obsazeny též
Němci. Z domu čís. 14 musel se odstěhovati a dobytek tam ponechati, nájemce tohoto domu
Ondřej Kolář, rolník, který v roce 1939 byl vypuzen ze svého hospodářství na Podkarpatské
Ukrajině. Celkem se přistěhovalo do Petrovic 5 německých rodin (asi s 12 dětmi).
(pokračování)

ZPRAVODAJ OBCE PETROVICE * číslo 3/2016 * ročník 9
Vydavatel:		
Místo a datum vydání:
Povoleno:     
Redakce:      
Kontakt:       
Uzávěrka:     
Realizace:

Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01  Moravský Krumlov,
IČ: 00293326
Petrovice, říjen 2016.
Vychází čtvrtletně. Náklad 220 ks, neprodejné.
Zdarma do každé domácnosti v obci.
ev. číslo MK ČR E 18079.
OÚ Petrovice – Mgr. Eva Grunová, Ing. Roman Hájek,
Irena Závišková, DiS.
tel.: 515 323 123, e-mail: starosta@petrovice.com
jednotlivá čísla jsou na webových stránkách obce:
www.petrovice.com
Do čísla 4/2016 termín uzávěrky 30. 12. 2016.
Příští číslo vychází v lednu 2017.
Petr Večeřa. Bačice, vecera.petr@volny.cz.
26

V rámci Malého festivalu loutky
se 2. září 2016 hrála pohádka
„O pejskovi a kočičce“.
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Tradiční hody
foto na obálce: archiv obce
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