ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu dne 6. 12. 2016.

foto: Irena Závišková

ročník 9, číslo 4/2016 (listopad - prosinec)

Vítání občánků se konalo v neděli 6. 11. 2016 na obecním úřadě.
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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2016 je nenávratnou minulostí, proto mi s nadcházejícím novým rokem dovolte malé
ohlédnutí.
I když se zdá, že výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod byla už dávno
dokončena, přesto se i v roce 2016 řešily provozní a administrativní úkony. Vzhledem k tomu,
že obec na tuto akci získala nemalé finanční prostředky z dotací Státního fondu životního
prostředí České republiky a Jihomoravského kraje, bylo nutné postupně dokládat potřebné
materiály k vyhodnocení. S potěšením mohu konstatovat, že jsme všechny dokumenty
v řádných termínech doložili a ze strany fondu nebyly vzneseny připomínky.
Rovněž jsme byli vázáni administrativními povinnostmi k doložení závěrečných zpráv
na mokřadní prvky. Státní fond životního prostředí provedl na základě dodaných dokumentů
závěrečné vyhodnocení a sdělil, že podmínky stanovené smlouvou byly splněny.
Rok 2016 se opět nesl ve stavebním duchu, neboť je nutné zaměřit se na opravy místních
chodníků a komunikací. Podařilo se opravit chodník podél krajské silnice kolem kostela
a chodník naproti knihařství. Projektovou dokumentaci dodala firma Ing. Leoš Kučeřík, Božice,
stavební práce provedla firma Pelán Stav, s. r. o., Hrotovice, která zvítězila ve výběrovém
řízení, a technický dozor zajistil pan Oldřich Štěrba z Třebíče. Stavební firmě jsme za práci
a materiál zaplatili celkem 671 504 Kč, dotace z Jihomoravského kraje činila 200 000 Kč.
V září jsme byli nuceni ukončit předčasně prohlídkovou sezónu v doškové chalupě, neboť
se ve světničce objevila ve dřevěné podlaze dřemorka. Tato dřevokozná houba se rozrůstá
neuvěřitelným tempem a po jejím výskytu zbyde jen ztrouchnivělé dřevo a oči pro pláč.
Proto bylo nutné rychle jednat. Chalupu jsme vyklidili a exponáty odvezli do depozitáře.
Po konzultaci s Národním památkovým ústavem Brno a odborem památkové péče MěÚ Moravský
Krumlov jsme oslovili specializovanou firmu, která odebrala vzorky z různých dřevěných částí
ve všech světnicích. Laboratorní testy potvrdily výskyt dřevokazných hub v malé světničce
a kuchyni. Požádali jsme o projektovou dokumentaci, která řešila ošetření proti dřevomorce
mikrovlnnou technologií. V další etapě bylo nutné snížit vlhkost zdiva tlakovou injektáží,
kolem obvodu chalupy a ve dvoře byl vykopán základ pro odvodnění dešťových vod a obě
místnosti mají nové omítky a podlahy. Tentokrát ne ze dřeva, ale ve světničce je podlaha
hliněná a v kuchyňce ji tvoří půdovky. Neprodleně jsme požádali o mimořádnou dotaci
Ministerstvo kultury. Z havarijního programu nám poskytli účelový finanční příspěvek ve výši
100 000 Kč. Opravu doškové chalupy prováděli pracovníci stavební firmy OSP, s. r. o., Moravský
Krumlov a celkové náklady činily 278 854 Kč.
Možná se někomu z vás může zdát, že jsme mohli opravit chodníků více, ale nesmíme
zapomínat na to, že musíme splácet úvěr, který si obec půjčila od České spořitelny
na dofinancování kanalizace. Roční splátka činí 866 676 Kč.
Velmi nás potěšilo, že nám opět Úřad práce vyšel vstříc a schválil nám dvě pracovní
místa pod obcí a finanční příspěvek na mzdy. V lednu 2017 končí pracovní smlouva paní Marii
Juřenové a v dubnu paní Lucii Havelkové.
K nejaktuálnější události posledních dnů jistě patří výskyt ptačí chřipky. Čtvrtý den
roku 2017 byla v naší obci nalezena uhynulá labuť, která ležela v blízkosti dětského hřiště
u kulturního domu. Podle instrukcí vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Moravský
Krumlov jsme labuť předali veterinární správě k laboratornímu vyšetření. Než nám byly
výsledky sděleny, uskutečnila se v Moravském Krumlově a části Rakšice plošná likvidace
drůbeže.
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S napětím jsme očekávali stanovisko veterinářů a v hloubi duše jsme doufali, že drůbež
našich chovatelů nepostihne stejný osud jako v okolí. Naštěstí se virus ptačí chřipky u labutě
nepotvrdil a prozatím si můžeme oddychnout. Věřme, že se tato nemoc do našeho kraje
nevrátí. Přesto je nutné dodržovat nařízení veterinární správy, které otiskujeme v tomto čísle
zpravodaje.
Závěrem bych ráda upřímně a z celého srdce poděkovala všem zastupitelům
a zaměstnancům obce za odvedenou práci a také si velice vážím pomoci všech, kteří jsou
ochotni při různých veřejných akcích podat pomocnou ruku. Děkuji!
Do nového roku 2017 Vám přeji pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a úspěchů v pracovním,
osobním i rodinném životě.
Irena Závišková, starostka obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
46. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. října 2016
•
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2016.
•

Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci z Havarijního programu Ministerstva
kultury v roce 2016 na sanaci venkovské usedlosti s doškovou střechou.

•

ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2016 o poskytování cestovních náhrad.

•

ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2016 Inventarizace majetku a závazků.

•

ZO vzalo na vědomí Výkaz zisku a ztráty MŠ Petrovice za období září 2016.

•

Starostka informovala ZO o provedené kontrole nahrazující interní audit. Kontrolovány
byly subjekty MŠ Petrovice a obec Petrovice.

•

Starostka informovala ZO o schůzce DSO Moravskokrumlovsko.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi DSO
Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod party
stanu 3 x 6 m.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Petrovice a stavebníky
manželi Z. a S. Z. Předmětem smlouvy je provedení zpevněné plochy – stání pro 2 osobní
vozidla a kanalizační přípojku splaškové kanalizace pro novostavbu provozovny kosmetiky
na části obecního pozemku p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

47. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. října 2016
•
Starostka informovala ZO o rozhodnutí ministerstva kultury o poskytnutí účelového
finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč v rámci Havarijního programu na obnovu nemovité
kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 10.
•

ZO provedlo místní šetření na autobusové zastávce a místních komunikacích s projektantem
Ing. L. Kučeříkem. Vzhledem k současným dotačním možnostem ZO rozhodlo zaměřit se
přednostně na opravu místní komunikace od RD č. p. 3 po novostavbu Koníková - Jakeš,
chodník podél krajské komunikace před RD čp. 128 a opravu autobusové zastávky. ZO
pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti o dotace.

•

ZO projednalo žádost paní G. na odkoupení části parcel ve vlastnictví obce, které slouží
jako zahrada za jejím domem. ZO přijalo záměr na prodej parcely p. č. 1449/8 o výměře
16 m2, části parcely p. č. 2707/1 o výměře 67 m2 a části parcely p. č. 2708/2 o výměře
80 m2.
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•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro
budovu č. p. 16, Petrovice“ mezi obcí Petrovice a Jednota, spotřební družstvo, Moravský
Krumlov. Jedná se o stavbu na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova.

•

ZO projednalo a vzalo na vědomí reklamační záznam č. 029/016-Z od firmy
EVT Stavby s. r. o. Jedná se o reklamaci poklesu potrubí na přípojce k novostavbě manželů
M. Oprava byla provedena v sobotu 22. 10. 2016 na náklady dodavatele.

•

ZO projednalo přípravu vítání občánků, které proběhne v neděli 6. 11. 2016 v 15 a 16
hodin.

•

Starostka informovala ZO o jednání Místního akčního plánu školy na MěÚ Moravský
Krumlov dne 24. 10. 2016.

48. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. listopadu 2016
•
ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2017 sestavený finančním výborem. Návrh bude
vyvěšen na úředních deskách obce po zákonem stanovenou lhůtu.
•

ZO projednalo a vzalo na vědomí Rozpočtový výhled na období 2017 – 2019.

•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2016.

•

ZO projednalo a schválilo žádost spolku „Petrovanka – dechová hudba, z. s.“ s umístěním
sídla spolku v sídle obecního úřadu č. p. 9.

•

ZO projednalo a vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o úspěšnosti projektu
MŠ Petrovice z výzvy OP VVV pod názvem „MŠ Petrovice ZN 22“. Současně ZO schválilo
zapojení MŠ Petrovice do tohoto projektu.

•

ZO projednalo a neschválilo žádost místních myslivců o zhotovení 2 posedů v prostoru
mokřadních prvků.

•

ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Petrovice o pořízení kompostéru pro potřeby MŠ.

•

ZO schválilo zateplení části venkovní zdi Mateřské školy Petrovice (obvodová zeď
na chodbě směrem do školního dvora) a zateplení části zdi obecního úřadu (obvodová
zeď směrem k doškové chalupě a faře). Celkové náklady cca 70 000 Kč, práce provede
do konce roku 2016 Zednictví Vlastislav Solař, Petrovice.

49. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 24. listopadu 2016
•
ZO projednalo a schválilo prodej parcely a částí parcel v majetku obce, a to p. č. 1449/8
o výměře 16 m2, části parcely p. č. 2707/1 o výměře 67 m2 a části parcely p. č. 2708/2
o výměře 80 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova podle geometrického plánu
č. 392-14/2016 (jedná se o nově vzniklou parcelu p. č. 2708/12 o výměře 147 m2). Parcely
budou prodány jediné zájemkyni J. G. za cenu ve výši 35 Kč/ m2, což je cena vyšší, než
je cena obvyklá.
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2016, viz příloha.

•

ZO vzalo na vědomí informaci starostky o podání žádosti o prodloužení Dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ZNA-VZ-100/2016 do 30. 4. 2017.

•

Starostka informovala ZO o metodické návštěvě pracovníků Městské knihovny Znojmo,
regionálního oddělení.

•

ZO vzalo na vědomí informaci starosty Moravského Krumlova o ukončení členství města
Moravský Krumlov ve svazku obcí Vodovody a kanalizace.
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•

ZO vzalo na vědomí informaci starostky o Závěrečném vyhodnocení akce „Obec Petrovice
Splašková kanalizace a ČOV“.

•

ZO projednalo a schválilo nákup tří pozemků od paní E. B., a to pozemků parc. č. 42/2
o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha; pozemku parc. č. 613/7 o výměře 28 m2,
druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 616/17 o výměře 54 m2, druh pozemku
ostatní plocha. Dohodnutá cena za 1 m2 je 35 Kč, celkem 124 m2 x 35 Kč = 4 340 Kč.
ZO pověřuje starostku vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy.

•

ZO projednalo organizační zajištění rozsvěcení vánočního stromu dne 6. 12. 2016.

50. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. prosince 2016
•
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2016.
•

ZO projednalo a schválilo složení komisí pro provedení inventarizace majetku a závazků:
Ústřední inventarizační komise: předsedkyně Helena Janštová, členové Roman Hájek
a Bohumír Vespalec. Dílčí inventarizační komise: předseda Bohumír Vespalec, členové
Roman Hájek, Helena Janštová, Irena Závišková a Marie Fálová. Likvidační komise:
předsedkyně Eva Grunová, členové František Bílek a Tomáš Vespalec.

•

ZO projednalo a schválilo plán inventur za rok 2016.

•

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017 v navrhovaném znění.

•

ZO projednalo a schválilo návrh na doplnění pojistné smlouvy obecních budov s pojišťovnou
Kooperativa pojišťovna, a.s. V návrhu se jedná o zahrnutí pojištění vnitřního vybavení
budov včetně hotovosti v pokladně OÚ a MŠ, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
v důsledku zásahu veřejné správy a výkonu úřední moci. Celkové roční pojistné po úpravě
činí 20 307 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo vypovězení smlouvy o kontrolní činnosti mezi obcí Petrovice
a ON – OK Libina, s. r. o.

•

ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ v době
vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017.

•

ZO projednalo metodické doporučení ministerstva vnitra pro ÚSC a aktuální změny
v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2017 a schválilo výši odměn zastupitelů
v nezměněné výši.

•

ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o pořádání Silvestrovské zábavy dne
31. 12. 2016 v kulturním domě.

Informace občanům
UPOZORNĚNÍ K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
Upozorňujeme občany, že v zimních měsících se neudržuje
prostranství placu před kulturním domem.
Speciální beton je po dešti a při mrazech kluzký a hrozí nebezpečí pádu.
V tomto počasí na tuto plochu prosím nevstupujte! Děkujeme za pochopení.
Prosíme občany, aby si (pokud jim to zdravotní stav dovolí)
odklízeli sníh před svým domem. V době sněhové nadílky či náledí
není v silách obecní pracovnice, aby v co nejkratší době ošetřila chodníky.
Proto je velkou pomocí Vaše vstřícnost a spolupráce! Děkujeme.
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ
směsný komunální odpad (popelnice) - lichý čtvrtek
plasty - liché úterý
kartony - liché pondělí
sklo barevné - 1x za 2 měsíce (svoz 20..1. - dále po 8 týdnech)
sklo bílé - 1x za 2 měsíce (v 2., 4., 6., 8., 10., 12. měsíci)
nebezpečný odpad - 31. 3. a 1. 9. 2017
velkoobjemový odpad - termín bude znám začátkem března
POPLATEK ZA ODPADY:
Od 3. ledna 2017 vybíráme poplatky za svoz odpadů z domácností. Roční poplatek
zůstává beze změny, tedy 450 Kč za občana přihlášeného k trvalému pobytu v obci a 450 Kč
za nemovitost sloužící jako chalupa, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Letos jsou
pro vás opět připraveny známky, které prosím nalepte na popelnice (jako v loňském roce).
Žádáme občany o úhradu poplatku nejlépe do konce dubna 2017.
Rovněž apelujeme na místní podnikatele, aby si se svozovou firmou vyřídili smlouvu
o nakládání s odpady. Po zaplacení poplatku si přijďte s dokladem o zaplacení vyzvednout
známky i na popelnice, které máte přihlášeny na své provozovny.
Platby za svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) můžete provádět hotovostně
v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce u České spořitelny, a. s.:
1583584339/0800, variabilní symbol 1340xxx (xxx = číslo popisné), konstantní symbol 0308.
příklad variabilního symbolu: nemovitost č. p. 9 – 1340009
V případě, že poplatek hradíte bankovním převodem, dostavte se prosím k vyzvednutí
známek do kanceláře obecního úřadu. Děkujeme.
POPLATEK ZA PSA:
Od 3. ledna 2017 vybíráme roční poplatky ze psů. Cena zůstává beze změny, tedy 50 Kč
za psa, 150 Kč za každého dalšího psa téhož majitele. Poplatky prosím uhraďte do 30. 6.
2017.
POPLATEK ZA INTERNET:
Poplatek za internet je vybírán v průběhu celého roku. Využít můžete i nastavení trvalého
příkazu k úhradě ze svého účtu na bankovní účet obce. Výše částky je stanovena ve smlouvě
na základě zvolené rychlosti.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
(k výskytu ptačí chřipky)
Č. j. SVS/2017/004572-G
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č.
36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.,
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení
šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky:
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Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu
nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České
republiky.
Čl. 1
(1) Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí se:
a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky
(výjimky) z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo
Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti, za podmínky, že
krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které
zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,
b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy,
zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,
c) nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních
zvířat.
Čl. 2
(1) Ruší se platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže
a ostatního ptactva.
(2) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat
různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží
a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže
poštovních holubů.
Čl. 3
Chovatel z České republiky se může účastnit svodu v zahraničí pouze s písemným souhlasem
KVS, který si musí vyžádat minimálně 72 hodin před odjezdem. V žádosti o souhlas chovatel
uvede kontaktní informace o své osobě a informaci o počtu kusů a druhů drůbeže nebo
ostatního ptactva, zemi a místo (adresu) svodu.
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení
se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se
na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se
na internetových stránkách Státní veterinární správy.
V Praze dne 10. 1. 2017
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Vážení občané,
k odvádění odpadních vod z Vaší obce byla z dotací Evropské unie v roce 2014 a 2015
vybudována kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod.
Čistírna odpadních vod (ČOV) je technicky i ekonomicky náročné zařízení, musí mít
vyváženě a správně navrženou kapacitu jednotlivých objektů a pro jeho efektivní a spolehlivou
funkci musí být zatíženo veškerou splaškovou odpadní vodou, která je ve spádovém území
produkována.
Po vybudování čistírny odpadních vod ve Vaší obci je tedy technickou a ekologickou nutností
provizorní zařízení k akumulaci a čištění odpadních vod v aglomeraci (domovní čistírny
odpadních vod, septiky, žumpy) odpojit a na kanalizaci se napojit přímo. Vypouštět odpadní
vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky nebo domovní čistírny
odpadních vod zakazuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu v aktualizovaném znění. Dle ustanovení tohoto zákona může být za nepřipojení
uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Stejným zákonem je obecní úřad oprávněn vydat rozhodnutí a uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Tato povinnost
se vztahuje na objekty na kanalizaci dosud nenapojené, např. stavby s likvidací odpadních
vod prostřednictvím jímky na vyvážení, žumpy, domovní ČOV zaústěné do vodního toku nebo
stavby zcela bez povolené likvidace odpadních vod. I zde je možné, v případě nesplnění
podmínek zmíněného rozhodnutí, uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Žádáme tedy občany, aby výše uvedená fakta respektovali a v co nejkratší době svoji
nemovitost napojili na nově vybudovanou kanalizaci.
S úctou
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč

Ze života mateřské školy
PODZIM A ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE V PETROVICÍCH
Nejprve spolu zavzpomínejme na podzim. V měsíci říjnu proběhly dvě odpolední akce
společně s rodiči i prarodiči. Nejprve to bylo podzimní tvoření, kdy přítomní ve třídě společně
s dětmi vyráběli různé strašáčky a dekorace z podzimních darů. Výrobky poté zdobily šatnu
dětí i okolí budovy mateřské školy. Dále jsme si užili odpoledne s draky při tradiční drakiádě
na místním fotbalovém hřišti. Vedle pouštění draků byla pro účastníky připravena také dračí
stezka se stanovišti a plněním různých dračích úkolů. Odpoledne osladily nejen odměny pro
všechny statečné účastníky, ale také výborná buchta a čaj, které nám připravily naše paní
kuchařky.
Měsíc listopad byl plný her s podzimními listy a také tvoření a vyrábění dárků pro blízké
k čertovskému a vánočnímu setkání. Sušili jsme podzimní ovoce, vyráběli například kapříky
z keramické hlíny, čertovské svícínky …
Pátého prosince odpoledne se opět naplnila školka rodiči našich dětí, abychom společně
ukrátili čas a zpestřili čekání na Mikuláše s čerty. Děti otevřely tento čas vystoupením –
nejprve rodiče pěkně přivítali nejstarší kamarádi, přitančili krásní andělé a poté jsme mohli
při básničce vidět, jak se děti těší, a jak pan Mikuláš obchází krajem se saněmi plnými
dárků. Při veselé skladbě se k průvodu přidali čertíci a čertice a rej už byl v plném proudu.
Po skladbě jsme se přenesli do pekla, kde jsme mohli vidět, že i zde vládne řád a čerti nejen
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plní své úkoly, ale také dbají na svou fyzičku. Po vydatné rozcvičce s hrnci ještě zaburácela
čertí kapela, kdy při čertí písni děti doprovázely klavír nejen zpěvem, ale také hrou na různé
dětské rytmické nástroje, které si na znamení střídaly. Tímto naše návštěva v pekle skončila.
Na řadu přišly disciplíny pro rodiče a děti: společné krmení rodičů a dětí se zavázanýma
očima pekelným pudinkem a upečenými čertíky od našich kuchařek, kreslení čerta poslepu
a hrncovaná. Školička byla plná legrace i smíchu a bylo to moc fajn.
Také v adventním čase se ve školce tvořilo a vyráběly dárečky. Dvakráte odpoledne přišly
za dětmi do školky babičky a společně jsme napekli a nazdobili vánoční cukroví. A pak už byl
před námi vánoční týden plný setkání a kouzelného očekávání. Dne 20. prosince odpoledne se
mateřská škola naplnila těmi nejbližšími – rodiči, prarodiči i sourozenci dětí, ale i vůní svíček,
vánočního punče, cukroví, nazdobených chuťovek a dalšího občerstvení, které se v průběhu
našeho vánočního setkání podávalo. Děti předvedly našim hostům vánoční vystoupení
s nazdobenými větvičkami chvojí plné vánočních a zimních básniček, písniček i koled, které
jsme si společně se všemi v závěru zazpívali. Nakonec jsme přivolali v taneční hře paní
Zimu se svým koníkem, aby nám alespoň trošku přinesla tu zimní atmosféru i k nám na jižní
Moravu. A ona nás letos vyslyšela... Společné posezení při rozsvícených svícnech, rozdávání
vánočních dárečků a fotografií, které děti svým nejbližším připravily, a především vzájemné
popovídání, popřání všeho nejlepšího spojené s vánočním pohoštěním - to byla ta pravá
vánoční atmosféra v naší školce...
Poslední dva dny před vánočními prázdninami – 21. a 22. prosince na děti čekaly pod
stromečkem dárky, za které letos děkujeme některým z rodičů dětí. A samozřejmě jsme
nezapomněli ani na vánoční tradice – pozorování „barborky“, házení střevícem, rozkrajování
jablíček, zpěv vánočních koled, pojídání vánočního cukroví a posezení s vyprávěním
u zapáleného adventního věnce. Není tedy třeba popisovat, kolik radosti se naší mateřskou
školou neslo a kolik rozzářených dětských očí udělalo radost i nám dospělákům...
V závěru ještě jednou děkujeme rodičům, prarodičům, paní starostce a zastupitelstvu
obce Petrovice za celoroční podporu a spolupráci.
Přejeme všem mnoho úspěchů a splněných přání v roce 2017.
za kolektiv MŠ Markéta Gajdošová, uč.

VYKROČME VSTŘÍC ROKU 2017
Rok s rokem se sešel a my stojíme na prahu toho nového – roku 2017. Pro mnohé z nás to
bude rok plný změn, na které se buď připravujeme, či o nich ještě nevíme.
V předškolním vzdělávání dochází v tomto roce k podstatné změně: mateřské školy budou
mít stanoveny zřizovatelem spádovou oblast a dnem 1. ledna 2017 nabylo účinnosti ustanovení
§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., které stanoví:
„Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné...“.
V praxi to znamená, že všichni rodiče, kteří budou mít děti starší 5 let, se musí s nimi
dostavit k zápisu do mateřské školy, jehož termín je stanoven v rozmezí od 2. do 16. května.
V Petrovicích proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání ve středu 3. května 2017
od 10.00 hodin v budově mateřské školy.
Závěrem bych chtěla jménem všech zaměstnanců Mateřské školy v Petrovicích Vám všem
popřát do nového roku 2017 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody v rodinném i pracovním
životě a všechny změny, které nás čekají a o kterých ještě třeba vůbec nevíme, aby patřily
jen k těm příjemným...
Zdeňka Müllerová, ředitelka MŠ Petrovice
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Ze života ZŠ Lesonice
LESONICKÝ ŠKOLNÍ ŽIVOT
Den seniorů
- 5. října 2016
Stalo se tradicí pozvat
prarodiče a praprarodiče
k oslavě svého svátku
do školy, kde mohou
sledovat, jak se učí
jejich vnoučata. Každý
host prošel slavnostním
špalírem „úcty“ tvořeným
dětmi 1. a 2. ročníku. Ty
jim ve své třídě předvedly
ukázky čtení, recitace
básniček a hry na flétnu.
Po té byli hosté převezeni
vláčkem za zpěvu písně
„Jede, jede mašinka“ do třídy č. II. Žáci 3., 4., a 5. ročníku pod vedením paní učitelky Lenky
Doupovcové již netrpělivě čekali se svým pásmem plným informací o Karlu IV. Na závěr si
všichni společně zatančili v rytmu nové písně také Karla - ovšem Gotta - Vstávám. Nechybělo
sladké občerstvení ze švestek, které jak známo přivezl do Čech právě Karel IV.
Dýňové odpoledne - 25. října 2016
Nápadité, ojedinělé, kreativně ozdobené dýně vznikaly pod šikovnýma rukama maminek,
tatínků a dědečka společně s dětmi. Je obdivuhodné, co všechno se dá vytvořit z dýně. Krásou
výrobků se mohl kochat každý, kdo prošel kolem školy. Tvořivé odpoledne bylo zakončeno
večerním lampionovým průvodem.
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Čertovsko - andělský den
Mikulášskou atmosféru pondělního dopoledne 5. prosince navodily nejenom masky čertů
a andělů, ve kterých přišli žáci školy, ale i celý program pro ně připravený. Na několika
stanovištích si vyráběli symboly tohoto svátku – čerty, andílky, Mikuláše. Třídou se linuly
koledy a z dětí vyzařovala spokojenost, radost a nadšení.

Zájmové kroužky
Šachový kroužek vede pan Mark Gaiger, tatínek Bena a Elly, žáků naší školy. Kroužek je
zajímavý nejen svojí náplní, ale především tím, že je veden v rodném jazyce pana Gaiger,
v angličtině. Zpočátku vypomáhala překladem paní učitelka Kršková, nyní překládají Ben
a Ella.
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Divadelní kroužek (ŠkoDiL - Školní divadlo Lesonice) tradičně připravil program
k „Setkání pod vánočním stromem“ v obcích Lesonice a Petrovice. V úterý 6. prosince
2016 vystoupili členové souboru se scénkami pod názvem - Rybí vánoční příběh a Příběh
o čtvrtém králi. Obě představení byly proloženy písničkami s adventní tematikou a hrou
žáků na flétny.
Poděkování patří starostovi Pavlu Hermanovi a starostce Ireně Záviškové za zajištění
milého venkovního prostředí, panu Martinu Záviškovi a panu Milanu Hladíkovi za ozvučení,
Barboře Lelkové za výrobu kapříků pro menší herce, paní Janě Hladíkové za video, kolegyním
za pomoc při organizaci, rodičům za spolupráci a žákům za vzornou reprezentaci školy.
Kroužek konverzace anglického jazyka
Žáci 3., 4. a 5. ročníku mají možnost se zdokonalovat v anglickém jazyce pod vedením
paní učitelky Anděly Bognerové. Kroužek je zaměřen na poslech a konverzaci.
Help klub
Kroužek je určen žákům 4. a 5. ročníku, kteří si mohou individuálně docvičovat obtížnější
učivo. Žáci 5. ročníku se také připravují k přestupu na 2. stupeň ZŠ formou zpracováváním
testů z českého jazyka a matematiky. Kroužek vede Mgr. Lenka Doupovcová.
Kroužek – nekroužek
Atypickou aktivitou je hraní žáků na flétny. Nejedná se o klasickou formu kroužku.
O přestávce mezi první a druhou vyučovací hodinou se žáci baví hrou na flétnu. První úspěch
slavili už na Den seniorů. Kulturním zážitkem bylo flétnové vystoupení 23 žáků ve vánočním
programu. Společně zahráli sváteční píseň „Vánoční večer“. Máme radost z toho, že se daří
pomalými postupnými kroky vést žáky k zažívání radosti z ovládání hry na hudební nástroj.
Děkujeme rodičům, že nás podpořili v této činnosti a dětem zakoupili flétny.

Přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky a vzájemného pochopení v novém
roce 2017.
za všechny ze Základní školy Lesonice
Mgr. Emilie Mácová
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PRVNÍ LETOŠNÍ ANEB JAK SE RODÍ SNĚHULÁCI

Letos k nám paní Zima přichvátala o dva dny dříve. Poslední pondělní ráno před Vánocemi
nás překvapila vydatnou sněhovou nadílkou. Sníh mi cestou do školy poslušně křupe pod
nohama, stopy ve sněhu prozradí i ty nejmenší ranní ptáčata a chodce. Hlavou mi zní píseň:
„Potichoučku sněží, zvony znějí z věží - dyn, dan, don, louky sní svůj sen – je prosinec
a blízko Štědrý den.“ Z noční mlhy se v kouzelné atmosféře opuštěného vlakového nádraží
vynoří světla „mého“ vlaku a veselá vzpomínka z raného rodičovství: „Mami, a kdy se vyrodí
sněhuláci?“
Zastávka Lesonice - požární zbrojnice. Statečný fiátek mé kolegyně už spokojeně
odpočívá pod velkou borovicí. Dnes má za sebou náročnou cestu. Jako každý den mě naše
paní ředitelka Emilka vítá s milým úsměvem a rozverným pozdravem: „Dobré ráno!“ (Kdo
ji zná osobně, ví, že to není nadsázka!) Vzápětí se vítám s dětmi v ranní družině a kolegyní
Simonkou Houdkovou. Z Petrovic dorazila i Andělka Bognerová. „Dobré ráno!“ Takhle krásně
se vítáme každý den. Děti si spokojeně “vrní“ na koberci mezi svými oblíbenými hračkami.
Mají radost z nového dne. Netuší, jaké překvapení je dnes čeká. My to víme! Stačí jeden
pohled …Ladovské ráno… Není nač čekat.... Aktovky do lavic a jde se ven!
Z neposedného hloučku se stávají rázem nejvzornější žáci a během chvíle se to na školní
zahradě hemží jako v mraveništi. Po “první letošní“ se na zasněžené ploše řadí ukázněný
zástup dětí a husím pochodem poctivě a vytrvale ušlapává cestičku za mnou. V mžiku se
z útulné školní zahrádky stává velká závodní dráha, na které se plnou parou rozjíždějí auta,
vláčky, cyklisté, ale procházejí se zde i chodci. Pozor na dodržování bezpečnostních pravidel!
Dej přednost zprava! Nepředjížděj! Nevrážej do druhých! Nevyjížděj z dráhy! Poslední
zapálená skupinka závodníků ani nepostřehla, že se pár pilných mravenečků snaží po něčem
usilovně pátrat ve sněhu. Najednou se mezi nimi začínají nejistě kutálet malé sněhové koule.
Rostou, rostou a rostou. Netrvá dlouho a je třeba si na pomoc přivolat kamarády. Obrovské
sněhové koule se teď už jen líně sunou po zemi. V tom se ozve: „Hej, rup!“ A na světě je první
sněhulák, který nás všechny rázem přeroste a pyšní se v celé své kráse. S úsměvem ze šišek
s námi ochotně zapózoval na společném selfí. Ale teď už tu musí ve společnosti nedorostlých
mladších bílých kolegů zůstat sám.
Přejeme Ti, sněhuláčku, abys vydržel na stráži alespoň do Štědrého dne a snad i do příchodu
Nového roku nám ohlídal naši kouzelnou a veselou zelenou lesonickou školičku.
PS: Kdo ví, co znamená „první letošní“? Už tě s ní trefili?
Mgr. Lenka Doupovcová, třídní učitelka 3., 4., 5. ročníku
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Informace z knihovny
NĚKOLIK INFORMACÍ ZE STATISTIKY
Za rok 2016 navštívilo knihovnu 344 čtenářů. Vypůjčili si celkem 824 svazků, z toho
260 beletrie pro dospělé, 202 beletrie pro děti. Z naučné literatury bylo půjčeno 110 knih pro
dospělé a 86 pro děti. Časopisů bylo celkem vypůjčeno 166 ks.
Otevírací doba knihovny je každý pátek od 17 do 19 hodin, půjčovné činí 20 Kč na rok,
zaregistrovaným čtenářům je k dispozici počítač s internetem.
Za poplatek 5 Kč si můžete nechat obalit na míru své vlastní knihy, učebnice brožury, noty,
atlasy.... do průhledné fólie.
Mgr. Drahomíra Klikarová

Uskutečněné akce
VINOBRANÍ
Podobně jako každý rok uspořádali místní zahrádkáři tradiční taneční zábavu „Vinobraní“,
tentokrát v sobotu 15. října. Sál kulturního domu ozdobený výhony vinné révy, hrozny
a naaranžovanými květinami přivítal více než dvě stovky spokojených návštěvníků. K tanci,
poslechu i společnému zpěvu zahráli účastníkům členové hudební skupiny Fantazie, k dobré
náladě přítomných také přispěl lahodný burčák. Poděkování patří sponzorům z řad místních
podnikatelů, kteří přispěli výhrami do bohaté tomboly.
K LAMPIONOVÉMU PRŮVODU PATŘÍ STEZKA ODVAHY
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Tělovýchovná jednota opět uspořádala pro děti lampionový průvod, k němuž neodmyslitelně
patří stezka pro odvážné děti i dospělé. Akce se konala v pátek 4. listopadu 2016, kdy průvod
dětí s lampiony v ruce dorazil na místní hřiště. Právě sem si dala dostaveníčko nejrůznější
strašidla společně s čarodějnicí a vílami.
Pro přítomné děti přichystala hrůzostrašnou stezku, na kterou se všichni moc těšili. Mnohé
děti překonaly strach a v cíli měly velkou radost, že tuto strašidelnou cestu zvládly projít.
Za odměnu dostaly sladkost a diplom. Pod pergolou si zájemci mohli vyrobit různé výrobky
z papíru a sádry na památku.
Hladem tu nikdo netrpěl, připraveny byly opět voňavé topinky, čaj a svařák.
TJ děkuje všem, kdo se na přípravě této akce podíleli.
MALÍ OBČÁNCI BYLI PŘIVÍTÁNI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Na neděli 6. listopadu 2016 byli pozváni rodiče se svými dětmi, které se narodily v průběhu
roku 2015 a 2016. Celkem pozvání přijalo z devíti oslovených celkem osm rodin a vzhledem
ke kapacitě obřadní místnosti našeho obecního úřadu se slavnostní vítání občánků konalo
ve dvou skupinkách s časovým odstupem.
V kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské školy pod vedením paní ředitelky
Zdeňky Müllerové. Svým budoucím kamarádům zazpívaly, zatančily a zarecitovaly. Program
se těm větším vítaným dětem tak zalíbil, že se některé přidaly a snažily se do rytmu písniček
tančit.
Do života v obci byli přivítáni:
Beata Černá (* 6. 8. 2015)		
Karolína Bognerová (* 4. 11. 2015)
Emílie Potůčková (* 29. 5. 2016)		
Eliška Solařová (* 29. 8. 2016)		

Šimon Machů (* 5. 9. 2015)
Matěj František Ondra (* 29. 4. 2016)
Julie Brandejs (* 16. 6. 2016)
Vojtěch Hájek (* 14. 9. 2016)

Rodičům k narození dětí srdečně blahopřejeme a přejeme hodně lásky, radosti
a trpělivosti při výchově.
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ DĚTI BAVÍ
Dne 30. 11. 2016 se uskutečnilo „Vánoční tvoření“, které tentokrát proběhlo v prostorách
kulturního domu.
Setkání dětí školního i předškolního věku za přítomnosti svých rodičů nebo prarodičů mělo
hojnou účast.
Zájemci si mohli vyrobit vánoční dekorace (anděla z břízy, svícny z gelu, ozdoby na větvičky
či zápichy do květináčů, vánoční přáníčka pro své nejbližší). Vyzkoušely si pracovat s různým
výtvarným materiálem. Děti byly velice aktivní a kreativní. Vánoční atmosféru podtrhly
voňavé perníčky a dobrá nálada všech přítomných.
knihovnice D. Klikarová
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DĚTI NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ
Kdy jsou děti nejhodnější? Přece 5. prosince. V den, kdy přichází ohlášená návštěva
Mikuláše, andělů a čertů. I v letošním roce jsme v naší obci mohli zahlédnout tyto hosty
z nebeského světa v doprovodu strašlivých pekelníků. Tentokrát do Petrovic vyrazilo snad
celé peklo a řádění čertů právem nahánělo strach. Jenže je tu ještě hodný Mikuláš, který
nenechá děti strašit. Andělé podle zásluh obdarovali děti sladkostmi, ovocem a oříšky, avšak
mnohé děti ve svém balíčku našly i pozdrav z pekla v podobě uhlí a brambor. To je výstraha
za zlobení, odmlouvání a lajdání. Tak buďte, děti, vzorné po celý rok, abyste byly příští rok
odměněny jen samými dobrotami! Mikuláš a čerti určitě přijdou zase J.

VÁNOČNÍ STROM BYL OPĚT ROZSVÍCEN
Na setkání u vánočního stromu se mnozí těší, neboť adventní dobu už několik let
zpříjemňují žáci ze ZŠ Lesonice svým vystoupením. Ani v úterý 6. prosince 2016 tomu nebylo
jinak. Opět jsme byli svědky vánočního příběhu, který sehráli všichni žáci, zpívalo se, hrálo
na hudební nástroje a sváteční atmosféru pocítili snad všichni přítomní. V samém závěru se
po roce rozsvítil petrovický vánoční strom, který zůstal nepřetržitě zářit v nočních hodinách
až do svátku Tří králů.
Během společného setkání se podával čaj, punč a svařené víno, k zakousnutí byl výborný
kančí guláš, který ze zvěřiny od našich myslivců připravily kuchařky z mateřské školy.
Poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili, a to jako publikum či pomocná
organizační síla.
Už nyní se těšíme, co si pro nás školáci připraví na příští advent.
PĚVECKÝ SBOR A PETROVANKA PŘIPRAVILY VÁNOČNÍ KONCERT
O vánocích 26. prosince 2016 odpoledne se petrovický kostel zaplnil do posledního
místa. Již popáté nám benefičním vánočním koncertem zpříjemnil tento čas Petrovický
pěvecký sbor a dechová hudba Petrovanka. Známé koledy i filmové písně z pohádek znějí
z dechových nástrojů v našem kostele s výbornou akustikou majestátně. Ani není třeba
nazvučení. Na své si jistě přišli všichni příznivci dechovky. Já osobně se nejvíc těším, čím
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nás překvapí Petrovický pěvecký sbor pod vedením Pavly Vespalcové. S radostí můžeme
sledovat, jak naše děti rostou a dospívají a to i po muzikanstské stránce. V hudebním
projevu se posouvají a nás může blažit, že investice do hudebního vzdělání nebyla marná.
Hudba léčí, zvedá náladu, uklidňuje a uvolňuje.
Letos zahráli a zazpívali písně: Ten večer, Pokoj lidem dobré vůle, Jméno zná i král,
Holubice, Na svět přišla láska, Vánoční, Za oknem sněží, Falling Slowly. Skladby se nám
vryjí do paměti a jsou s námi celé dny. Dojala mě Holubice v podání Jany Záviškové, ale
nazpíváním spirituálu „Jméno zná i král“ Petrovický pěvecký sbor skoro předčil i originál.
Letos nám zazpívali: Pavlína a Kateřina Vespalcovy, Štěpánka Janštová, Jan a Petr Hladíkovi,
Marie, Anna a Jan Hrůzovi z Dolních Dubňan, Gabriela Velebová z Lesonic, Jana a Ondřej
Záviškovi, Nikola Gavendová, Martina Bodanská, Blanka Horká. Bez hudebního doprovodu
by to ale nebylo ono.
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Zahráli nám: kytara – Ondřej Záviška, příčná flétna - Gabriela Velebová, djembe bubínek
– Marie Hrůzová, housle – Anna Hrůzová, housle, flétna, violloncello – Štěpánka Grunová.
Vánoční koncert v Petrovicích se stal pěknou tradicí. Tak nějak už s ním počítáme, i když
to není samozřejmostí. S nacvičováním se začíná už koncem října a hudebníky a zpěváky to
stojí jejich volný čas, byť smysluplně využitý. Děkujeme a těšíme se na pokračování.
Eva Grunová
SILVESTROVSKÁ OSLAVA ROKU 2017
Na poslední den roku připravili opět petrovičtí zahrádkáři Silvestrovskou zábavu se skupinou
Codex. I přes nižší účast z řad domácích občanů se sál místního kulturního domu postupně
slušně zaplnil a akce se vydařila. Zúčastnění návštěvníci se vesele bavili až do časných ranních
hodin a společně přivítali příchod nového roku 2017.

Ze sportu
STRUČNĚ Z PETROVICKÉ KOPANÉ
O ročníku 2016/2017 rozhodovali naši fotbalisté vlastně již na závěrečné besídce, kterou
končili ročník předcházející. Tam totiž Olda Sobol, hlavní mnoholetý trenér, hospodář
a funkcionář v jedné osobě, oznámil, že si chce dočasně od kopané odpočinout. Domnívám
se, že to většina hráčů i vás spolupracovníků pochopila. Za to, co pro fotbal v Petrovicích
vykonal, mu patří veliký dík. Nakonec ukázal, že tak úplně bez petrovické kopané být nemůže
a my všichni věříme, že to tak bude i v budoucnu.
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Starší hráči jako Jakub Stejskal, Pavel Šedrla nebo Luboš Bogner slíbili, že záležitosti týkající
se tréninků a zápasů zajistí sami, pročež bylo mužstvo i do ročníku 2016 – 17 přihlášeno. Je
pravda, že po celou podzimní část jsme se potýkali s nedostatkem hráčů a v mnoha zápasech
neseděl na lavičce náhradníků ani jeden hráč. Bylo to způsobeno dílem zranění (Štolpa,
Homola, Vespalec T., Dvořák T.), odchodem některých hráčů jinam a v neposlední řadě také
zaměstnáním a laxním přístupem některých chlapců ke kopané. Smutným faktem zůstává, že
v mužstvu není téměř žádný hráč z Petrovic a mládež se na hřiště nikterak nehrne, o čemž
svědčí docházka dětí na středeční sportovní hodinku. Tady je snaha o rozvíjení pohybové
dovednosti, osvojení základu kopané a zlepšení fyzické kondice dětí, která téměř zmizela.
Toto bohužel přináší éra internetu a videoher, kde si děti fyzickou námahu na hřišti zaměňují
za virtuální sport na obrazovce monitoru a tisknutí „myši“ prstíčkem.
Ale zpět ke kopané. Sezónu jsme začali 21. srpna 2016 zápasem doma s Dobřínskem
s výsledkem 3:4, další zápas v Loděnicích a další prohra 4:0. V prvních zápasech nás
od vyšších porážek ochránil veterán v brance Jarda Homola, jehož absenci jsme pak později
těžko nahrazovali. Za poctivý přístup nutno pochválit kapitána Ondru Šabaka i ostatní hráče,
kteří tvořili soutěžní jedenáctku a prakticky s minimálními obměnami odehráli celý podzim.
Výsledy dalších zápasů:
Petrovice – Branišovice
0:3		
Petrovice – Troskotovice 4:2
Skalice – Petrovice
5:0		
Jezeřany B – Petrovice
8:3
Petrovice – Miroslav C
3:1		
Petrovice – Trstěnice
0:0
Rybníky – Petrovice
2:1		
Tavíkovice – Petrovice
0:3
Střelci: Stejskal 5 gólů, Filala 4 góly.
Umístění po podzimu na 10. místě, skóre 18:32.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům i funkcionářům, kteří aktivně pomáhají držet
prapor petrovické kopané, i když pouze v té nejnižší soutěži. Domnívám se, že pokud se bude
hrát, bude důvod o petrovické hřiště i celý areál pečovat alespoň v takovém rozsahu jako
dosud. V opačném případě bych se o osud areálu obával. Známe bohužel případy z okolí, jak
to se hřištěm při zániku aktivní kopané dopadlo.
za kopanou Mirek Vespalec
Tabulka
okresní
fotbalové
soutěže
třídyskupiny
skupinyBBpo
popodzimní
podzimní části 2016/17
Tabulka
okresní
fotbalové
soutěže
IV.IV.třídy
2016/17

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

KLUB
Miroslav C
Rybníky
Trstěnice
Olbramovice B
Skalice
Dobřínsko
Loděnice
Jezeřany B
Branišovice
Petrovice
Troskotovice
Tavíkovice

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
8
7
7
7
6
6
4
3
4
3
2
2
23

R
0
2
1
0
1
0
2
4
1
1
1
1

P
3
2
3
4
4
5
5
4
6
7
8
8

S
41:22
36:22
26:22
32:25
36:20
29:29
14:18
23:18
23:32
18:32
30:46
11:33

B
24
23
22
21
19
18
14
13
13
10
7
7

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pozvánky
V ROCE 2017 PŘIPRAVUJEME
ne 8. 1. 			
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
pořádá Oblastní charita Znojmo, sbírka na pomoc potřebným
pá 13. 1.			
HASIČSKÝ PLES
kulturní dům od 20 h., tombola, hraje skupina Klaxon, předtančení žáci ZŠ Vémyslice
ne 29. 1.
		
BESEDA O HISTORII OBCE
kuchyňka v kulturním domě od 16 hodin, promítání s manželi Grunovými
pá 3. 2. 			
CELA PRO DVA
premiéra komedie v podání petrovických ochotníků, sál kulturního domu, 19 hodin
rezervace míst na tel.: 724 185 508, vstupné 50 Kč
so 11. 2. 			
CELA PRO DVA
1. repríza komedie v podání petrovických ochotníků, sál kulturního domu, 19 hodin
rezervace míst na tel.: 724 185 508, vstupné 50 Kč
ne 12. 2. 			
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
kulturní dům Petrovice, pořádá petrovická chasa, tombola, diskotéka, soutěže, hry
so 18. 2. 			
ochutnávka vepřových specialit

VEPŘOVÉ HODY

ne 19. 2. 			
CELA PRO DVA
2. repríza komedie v podání petrovických ochotníků, sál kulturního domu, 16 hodin
rezervace míst na tel.: 724 185 508, vstupné 50 Kč
so 25. 2.			
16. MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
průvod masek v obci za hudebního doprovodu harmonikáře Romana Hrdiny
so 4. 3. 				
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
kulturní dům Petrovice od 20 hodin, taneční vystoupení místních žen a mužů,
hraje skupina Hurikán, občerstvení zajištěno, tombola
pá 31. 3.			
CELA PRO DVA
3. repríza komedie v podání petrovických ochotníků, sál kulturního domu, 19 hodin
rezervace míst na tel.: 724 185 508, vstupné 50 Kč
únor, březen			
SBÍRKA OŠACENÍ
pořádá Diakonie Broumov, termín bude upřesněn
březen				
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
ruční výrobky pro děti i dospělé s jarní tematikou, termín bude upřesněn
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ne 2. 4. 					
obcházení vesnice děvčat se Smrtolkou

SMRTOLKA

so 8. 4.					
CELA PRO DVA
derniéra komedie v podání petrovických ochotníků, sál kulturního domu, 19 hodin
rezervace míst na tel.: 724 185 508, vstupné 50 Kč
ne 9. 4. 					
SMRTOLKOVÁ HOSTINA
společné odpoledne děvčat, která se zúčastnila obcházení vesnice, kulturní dům
pá 14. 4., so 15. 4.			
HRKÁNÍ
vyzvánění kostelních zvonů nahradí chlapci s hrkači
pá 21. – ne 23. 4.			
VÝSTAVA LOVECKÝCH TROFEJÍ
lovecké trofeje z okrsku Moravský Krumlov, svod loveckých psů malých a velkých plemen,
pořádá Myslivecké sdružení, kulturní dům Petrovice
so 22. 4. 				
OTEVŘENÍ DOŠKOVÉ CHALUPY
zahájení 4. sezóny prohlídek v doškové chalupě spojené s ukázkou řemesel, doprovodný
program, od 14 do 16 hodin, občerstvení zajištěno
ne 30. 4.
			
SLET ČARODĚJNIC
pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, opékání špekáčků, hry a soutěže
po 1. 5. 				
12. PETROVICKÝ KOŠT
pořádá ČZS, ochutnávka vín místních i přespolních vinařů u obecního sklepa
květen 					
TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH
pořádá TJ, turnaj v ruských kuželkách pro smíšené dvojice bez věkového omezení, dětské
hřiště u KD, termín bude přesněn
st 5. 7., čt 6. 7.				
5. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH
areál fotbalového hřiště, turnaj v nohejbalu zakončený posezením pod pergolou
za hudebního doprovodu, občerstvení zajištěno
červenec				
TURNAJ V DISC GOLFU
areál fotbalového hřiště, termín bude upřesněn
so 26. 8. 				
9. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
pořádá SPK, přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích
doprovodný program pro děti i dospělé, areál fotbalového hřiště
konec srpna 				
MALÝ FESTIVAL LOUTKY
pořádá obec ve spolupráci s MěKS M. Krumlov, divadlo pro děti i dospělé
so 16. 9., ne 17. 9.			
TRADIČNÍ HODY
pořádá chasa a obec Petrovice, hraje Petrovanka a Dreams
so 14. 10. 				
VINOBRANÍ
pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Fantazie, burčák a bohatá tombola
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so 11. 11. 			
pořádá TJ, občerstvení zajištěno

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY

listopad 			
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
výroba vánočních dekorací pro děti i dospělé, termín bude upřesněn
prosinec 			
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu, termín bude upřesněn
út 5. 12. 			
MIKULÁŠ
místní děti navštíví Mikuláš, andělé a čerti
út 26. 12. 			
VÁNOČNÍ KONCERT
pořádá Petrovický pěvecký sbor a dechová hudba Petrovanka
kostel Povýšení sv. Kříže v Petrovicích
v tento den bude pro veřejnost otevřena došková chalupa
ne 31. 12. 			
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Codex
CVIČENÍ PRO CHLAPCE
pořádá TJ PETROVICE, fotbalová příprava, cvičení, míčové hry, zdravý pohyb, cvičení vede
Bohumír Vespalec a Jaroslav Pavlů, vstup zdarma
s sebou sportovní obuv se světlou podrážkou na přezutí, nápoj
každou středu od 17 do 18 hodin v zimním období v sále KD, jinak na hřišti
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Pohledy do minulosti
ŠKOLNÍ BUDOVA
V letošním roce si připomínáme 190 let od výstavby školní budovy. Té budovy, do které
ještě naši prarodiče chodili do školy, naše generace už ji zažila jako budovu, ve které je
umístěná školka. Pohledem do minulosti si krátce připomeňme historii školy v Petrovicích.
Podle údajů v soupisu poddaných zvaném urbariální fase z roku 1775 se škola nacházela
v domě čp. 13, kde bydlel také učitel (Schullmister). Po zřízení lokálie v roce 1785 byla
na místě školy postavená fara (Lokalgebäude). Podle farní kroniky se tak stalo roku 1786.
V této době byla škola přemístěna do domu čp. 5, který se nacházel na místě dnešního
domu čp. 108 (dnes Slámovi). Existenci této školy nám popsal učitel Jan Východský ve školní
kronice: „Škola v Petrovicích byla roku 1789 na útraty obcí Petrovické, Lesonické a Dobelické
prozatímně jen ze špatného staviva vystavěna a nacházela se r. 1820 v bídném stavu, jsouc
velmi vlhká a tmavá poskytujíc místa jen 50 žákům, ač seznam školní již toho času 101 žáka
vykazoval.

Budova MŠ r. 1903
výřez z pohlednice.

Budova MŠ r. 1937
výřez z pohlednice.
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Budova MŠ r. 1960.
Léta 1826 bylo toto školní stavení čp. 5 v Petrovicích panem Budínským, krajským
měřičem ze Znojma prohlédnuto a za nedostatečné uznáno, neb mělo 2.2 m výšky, 13,5 m
plochy a tři nepatrná okénka. Dne 6. září 1826 byla stará škola prodána. Místo na návsi mezi
kostelem a farou bylo pro školu navrženo, čemuž se ale Antonín Pelc a Václav Sobol na radu
místního konšela Václava Bartoše rozhodně opřeli a tak školní budově ono místo vykázáno,
na němž se nyní od roku 1827 nalézá“.
Nová jednotřídní škola byla postavena v roce 1827 na obecní pastvině. Říkalo se tam
„na dračkách“. Byl to dolní konec vesnice – mezi školou a hlavní silnicí se táhla ještě řada
domkařských stavení. K výstavbě samotné nemáme bohužel dochované jiné písemnosti než
krátkou zmínku ve školní kronice, založené až roku 1888. Jisté však je, že dětí přibývalo,
a jednotřídka přestávala stačit. Na dvojtřídní byla petrovická škola rozšířena roku 1884.
Tehdy se také přistoupilo k přístavbě školní budovy.
Koncem 19. století má školní budova za sebou sedmdesát let existence, od poslední
větší opravy uběhlo dvacet let. Byla nejspíš ve špatném technickém stavu, jak poznamenal
správce školy ve školní kronice: „Žádoucí opravy školního stavení provádějí se velmi zvolna“.
I další zápisy toto dosvědčují: „dle visitační správy c.k. okr. školního inspektora ze dne
18. 2. 1899 shledán byl vnější stav školy v mnohé příčině zanedbaný a byla místní školní rada
na všechny věcné nedostatky upozorněna s vyzváním, aby jim odpomohla a do konce srpna
1899 zprávu podala, co všechno provedla“. O rok později čteme: „stav budovy školní jenom
z části přiměřený, celkem jest vše chatrné, zvláště podlaha ve II. tř., okna pak v obou oknech
vyžadují nutné opravy“.
V roce 1925 se nový správce školy Jaroslav Zázvorka snažil přimět obecní samosprávu
k provedení oprav: „Bylo by žádoucno, aby se nová místní školní rada snažila, aby vše ve školní
budově bylo v lepším pořádku, než za bývalé místní školní rady a aby opravy budovy školní
nebylo nutno vymáhati. Aby nutné opravy byly vykonány bez stálého vyzývání a vymáhání.“
V měsíci květnu 1925 byla vykonána oprava školní budovy z venku. „Průčelí bylo poprvé
po čtyřiceti letech natřeno. Vinná réva posud na zdi průčelní se vinoucí byla sňata a upevněna
na lati poblíže zdi na sloupcích upevněných. Nápis „Národní škola“ byl také obnoven a to
barvou černou a budova školní opatřena také novým číslem 74“.
Dne 17. listopadu 1926 provedl visitaci zdejší školy pan okresní školní inspektor Jan
Karásek. Budovu školní shledal jako „starou, málo vhodnou, chodby úzké a byt řídícího učitele
vlhký“. Elektrické osvětlení bylo ve školní budově zřízeno počátkem roku 1929. Po jedné
žárovce umístěno bylo osvětlení v obou třídách, na chodbě, v kuchyni řídícího učitele, v obou
světnicích a v bytě učitelky. Zařízení elektrického osvětlení si vyžádalo náklad 800 Kč.
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Počátkem třicátých let se konečně přikročilo k přestavbě již stoleté a zcela nevyhovující
školní budovy. Budova již byla v tak špatném stavu, že se uvažovalo o stavbě úplně nové
školy na vhodnějším místě. V roce 1932 byla dokonce vypsána veřejná soutěž na stavbu
nového objektu. Odhadované náklady zřejmě přesáhly možnosti obce, takže ze záměru
sešlo. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o přestavbě a přístavbě zdejší obecní školy. Se
stavbou započato již 12. června a dokončena byla 30. srpna 1933. Ve třídách byla vyměněna
okna. Kolem celé budovy dány okapy, zřízeny hromosvody atd. K pracem ve škole byli přibráni
většinou místní občané. Školní rok 1933/34 byl zahájen v opravené a přestavěné školní
budově. Z důvodu nedostatku finančních prostředků již nedošlo k plánované stavbě nových
záchodů.
V roce 1954 byla okresním hygienikem nařízena stavba nových záchodů. Postavení
splachovacích záchodů bylo provedeno až v roce 1955. Záchody měly být postaveny ještě toho
roku, ale následkem zdlouhavého stavebního řízení se tak nestalo. Teprve v druhé polovině
nadcházejícího roku se podařilo řediteli školy Oldřichu Kosíkovi vybojovat na tuto adaptaci
částku 39.500 korun.
„Zdejší škola má tedy nové splachovací hygienické záchody jako jedna z prvních škol
na okrese. Avšak dosud chybí záchody u bytu ve škole, takže ředitel školy se svou šestičlennou
rodinou musí choditi na záchod v noci, za mrazu i deště přes otevřený dvůr, při čemž musí
rozsvěcovati a zhasínati devatero světel a otevírati a zavírati devatero dveří“.

Snímek z července
2003...

... a ledna 2017.
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Za ředitele Kosíka byly realizovány další opravy: zavedení vodovodu a provedení kanalizace,
rozšíření elektroinstalace, položení parketových podlah, vybudování betonové podezdívky
a drátěného plotu kolem školní zahrady, výstavba nového kabinetu a úpravy školního bytu.
„Opravami byla škola velmi zvelebena a veškeré zařízení školy bylo nově vybudováno, takže
ze starého zařízení od r. 1950 do r. 1955 nezůstalo ve škole naprosto nic, ani hřebík ve zdi,
vše bylo nově pořízeno“, jak zapsal do školní kroniky sám iniciátor těchto oprav.
Snižující se počet žáků a nové trendy v organizaci školství byly příčinou zrušení petrovické
školy k 1. září 1977. Budova školy byla adaptována na mateřskou školu pro děti z Petrovic
a Lesonic.
Bronislav a Eva Grunovi

Příspěvky čtenářů
ŠTĚPÁNKA GRUNOVÁ USPĚLA V SOUTĚŽI ČESKÉ HLAVIČKY

Soutěž České hlavičky pro nadané studenty středních škol je odvozena od projektu Česká
hlava zaměřeného na podporu mladých vědců v technických a přírodovědných oborech. Cílem
soutěže je v široce pojaté mediální kampani prezentovat úspěšné studenty jako vzory pro své
vrstevníky. V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích. V každé kategorii se uděluje
jedna cena spojená s finanční odměnou.
Štěpánka Grunová studující v sextě na gymnáziu v Moravském Krumlově se v minulém roce
zapojila do Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a napsala práci o Hostěradicích (Městečko
Hostěradice a jeho obyvatelé ve světle obecních účtů a gruntovních knih ve 2. polovině 17.
a 1. polovině 18. století.). Krumlovské gymnázium přihlásilo Štěpánčinu práci do jubilejního
10. ročníku soutěže. Štěpánčinu píli a badatelské nadšení ocenila odborná porota soutěže
prvenstvím v kategorii Člověk a společnost. Slavnostní Galavečer s předáváním cen
proběhl v úterý 15. listopadu 2016 v Sono centru v Brně. Pořad moderovali Martin Dejdar
a Veronika Hong. Každý laureát byl představen v krátkém videomedailonku, který natáčela
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Česká televize. Medailonek o Štěpánce se natáčel v archivu ve Znojmě, v poutním kostele
Navštívení Panny Marie v Lechovicích a v Hostěradicích. Kromě bádání žije Štěpánka hudbou,
v barokních kulisách lechovického kostela zahrála na housle Vivaldiho koncert A-moll.
Záznam z galavečera odvysílala Česká televize v sobotu 19. 11.2016 v 17:20 na ČT 2. Pořad
je dostupný na internetu v archivu České televize. Oceněním v soutěži nám udělala Štěpánka
velkou radost. Budeme rádi, když ji historie bude i nadále bavit.
Bronislav a Eva Grunovi

Zastupitelstvo obce srdečně blahopřeje
Štěpánce Grunové za úspěch
v soutěži České hlavičky.
Děkujeme za reprezentaci
naší obce a do další činnosti
přejeme hodně štěstí!

MOKŘADY JSOU OBLÍBENÝM CÍLEM GEOKAČERŮ
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky,
31 která spočívá v použití navigačního systému
GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její
zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající
se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer. Po objevení cache,
zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.
Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou
něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak
uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do
zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol,
který je s nalezením cache spojen.
(převzato z wikipedie, redakčně zkráceno)
Úžasné! V krajině plné polí a akátových náletů se náhle objevuje doslova vymazlený
kout mokařdních porostů, který má energii i půvab starých vodních zahrad a současně je
i plně funkční. Zatímco geopsík Gemík s radostným štěkotem hlásal světu, jak se mu zde líbí
běhat, s Vikim61 jsme očarovaně hleděli na citlivé a nápadité lidské dílo, které střeží jedny
z největších a nejvitálnějších vrb, které jsem kdy viděla. Děkujeme za keš, ale především za
ukázku nového místa v naší krajině, které si plně zasluhuje modrou stužku.
vlaštovka7
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Společenská kronika
POHYB OBYVATEL V ROCE 2016
narodili se:
29.
29.
16.
29.
14.

4.		
5.		
6.		
8.		
9.

Matěj František Ondra
Emílie Potůčková		
Julie Brandejs		
Eliška Solařová		
Vojtěch Hájek		

čp.
čp.
čp.
čp.
čp.

136
148
66
96
29

sňatky:
4. 6.		
4. 6.		
25. 6. 		
4. 8. 		

Monika Horká – Josef Černý
Lenka Reiterová – Pavel Šesták
Šárka Vaculíková – Milan Macek
Michaela Čechová – Martin Karandyszewský

zemřeli:
5. 2.		
22. 2.		
14. 6.		

Miloš Prokop		
Anna Hercíková		
Jiří Solař			

čp. 115
čp. 5
čp. 81

Jiří Adámek		
Florian Vyžrálek		
Pavlína Vyžrálková
Josef Černý		
František Solař		
Milan Horký		
Blanka Horká		
Blanka Horká ml.		
Milan Jakeš		
Simona Koníková		
Natálie Koníková		
Jaroslav Řehák		
Dalibor Řehák		
Karolína Řeháková
Jaroslava Veisová		
Vojtěch Georgiev		
Michaela Karandyszewská
Jiří Kratochvíl		

čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.
čp.

přihlášeni:
9. 3.		
16. 3.		
16. 3. 		
6. 6. 		
22. 6. 		
11. 7.		
11. 7.		
11. 7. 		
23. 8.		
23. 8. 		
23. 8.		
15. 10.		
15. 10		
15. 10.		
15. 10. 		
23. 11.		
28. 12. 		
28. 12. 		
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136
5
5
61
65
112
112
112
160
160
160
113
113
113
113
23
73
73

odhlášeni:
6. 1.		
13. 7.		
27. 7. 		
1. 8.		
27. 12.		
27. 12.		

Jan Sobotka		
Šárka Macková		
Josef Bogner		
Marta Dvořáková		
Alena Cyrková		
Sofie Žáková		

Vémyslice
Medlice
Lesonice
Židlochovice
Brno
Brno

nejstarší žena v obci:

paní Františka Krejčová

nejstarší muž v obci:

pan František Sedláček

(* 1924)
(* 1929)

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2016:				
364
mužů:			
152
žen:			
153
dětí do 15 let:		
53
			
(24 chlapců, 29 dívek)
dětí od 15 do 18 let:
6
			
(3 chlapci, 3 dívky)
průměrný věk obyvatel:		

41,82 let

Co je psáno v kronikách
Rok 1943
27. ledna přijela úřední komise a kontrolovala zásoby obilí. Někteří rolníci odevzdali
dobrovolně několik q, takže prohlídka neměla soudních dozvuků.
Ve dnech 15. až 18. února přijela komise od Pozemkového úřadu („Bodenamtu“)
a zjišťovala u německých přistěhovalců stav hospodářství, aby odhadla výkupní cenu živého
i mrtvého inventáře. Původním majitelům (kteří ani nepodepsali smlouvu) byla odhadnutá
cena vyplacena v markách.
V březnu konána ve škole schůze zemědělců, kde byli nabádáni k usilovnému zvelebování
a odvádění zemědělských produktů.
30. června přivezlo německé nákladní auta zařízení pro prázdninový útulek pro 8 dětí
zdejších německých přistěhovalců. Nábytek, hračky ap. bez dovolení říd. uč., složili do volné
třídy ve škole. Od 19. července do 15. října, každý den, kromě neděle, od 8 do 7 hodin večer
proháněly se německé děti v české škole, v zahradě, na dvoře aj. k malé radosti říd. uč.
a od 1. září i českých žáků zdejší školy.
Rok 1944
Počasí v lednu a únoru obzvláště teplé. Koncem ledna orali rolníci na poli. 28. ledna rylo
se ve školní zahradě. Ve dnech 6. až 8. ledna byl říd. uč. Old. Kypr v kurse PO (protiletecké
ochrany) v Ivančicích. Poznatky z kursu podal při schůzích hasičského sboru a žákům ve škole.
Zřízeno ve škole zatemnění.
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Dne 29. ledna konána se v obci kontrola krmného obilí 2 úředníky. Někteří rolníci zase
musili odevzdat. V březnu konaná sbírka sociální pomoci vynesla 2770 K a nařízená dodatečná
sbírka v dubnu 830 K. Nařízených 4500 K nebylo dosaženo.
5. května očkováno ve škole 42 dětí proti žáškrtu. V tomto roce často bylo možno
pozorovati svazy bojových letadel anglických a amerických. Mládež školní za vedení obyčejně
četníků musila sbírati letáky a odevzdávati je ve škole ke zničení (ovšem až po přečtení!)
V květnu prováděno „zasazení do práce“. – Řed. Kocman z Rouchovan za pomocí říd. uč.
O. Kypra provedli „zasazení“ k prospěchu našich občanů.
Počasí ve žních vlhké, takže výmlat prováděn až v druhé polovici srpna.
(pokračování příště)
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Radovánky,
které nabízí
letošní zima.
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Pracovní dny
7:18 9:38 11:38 12:38 13:38
7:43 9:57 11:57 12:57 13:57
8:00 10:00 12:00 13:00 14:00
10:14
13:14
8:53 10:53 12:53
14:53

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

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

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

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

5:26
6:03
6:17
6:21
6:45

6:21
7:06
7:20
7:44

7:56 8:56
8:35 9:43
8:49 9:57
9:13 10:21

Pracovní dny
10:56 12:56 13:56
11:43 13:35 14:35
11:57 13:49 14:49
13:51 14:51
12:21 14:12 15:12

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

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

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

7:57 9:57 11:57
7:59 9:59 11:59
8:09 10:09 12:09
8:26 10:26 12:26

Zastávka
Miroslav
Petrovice
MK nám.
MK aut.n.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobota + neděle
12:56 14:56 16:57
13:35 15:35 17:35
13:49 15:49 17:49
14:13 16:13 18:13

Sobota + neděle
5:36 9:36 11:36 15:36
6:00 10:00 12:00 16:00
6:14 10:14 12:14 16:14
6:53 10:53 12:53 16:53

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

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov

Zastávka
MK aut.n.
MK nám.
Petrovice
Miroslav

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslav

Zastávka
Znojmo
Petrovice
MK aut.n.
MK nám.
Ivančice

Linka 432 Znojmo - Hostěradice - Moravský Krumlov - Ivančice

Zastávka
Ivančice
5:08 6:08
MK nám.
MK aut.n. 4:16 5:31 6:31
Petrovice 4:30 5:45 6:45
Znojmo
5:08 6:28 7:23

Linka 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice - Znojmo

(pro zájemce
k vyzvednutí
nanaobecním
úřaděveve
zvětšeném
formátu
zdarma)
(pro zájemce
k vyzvednutí
obecním úřadě
zvětšeném
formátu
zdarma)

Jízdní řády IDS JMK pro rok 2017
Jízdní řády IDS JMK 2017

