
ZPRAVODAJ OBCE
P E T R O V I C E

ročník 10, číslo 1/2017 (leden - březen)

Kvetoucí třešeň u hřiště.
foto: Irena Závišková
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Jarní přírůstky v minizoo Pavla Daňhela 
a AGRO družstvu Petrovice 

a kozí farmě Lenky Záviškové.
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Ze zasedání zastupitelstva obce

51. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 5. ledna 2017
•	 ZO vzalo na vědomí informaci starostky obce, že od 1. 1. 2017 je z důvodu propadnutí 

odborné způsobilosti velitele jednotky neakceschopná jednotka SDH Petrovice. 
Starosta sboru Libor Bogner st. a velitel zásahové jednotky Vlastislav Solař dnes osobně 
informovali zastupitelstvo, že se zúčastní velitel i strojníci jarního školení odborné 
způsobilosti.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o pořádání Hasičského plesu v pátek  
13. 1. 2017 v kulturním domě.

•	 ZO projednalo a schválilo termín provedení inventarizace majetku a závazků dne 18. 1. 
2017.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za pronájem sálu 
za Silvestrovskou zábavu dne 31. 12. 2016.

•	 ZO vzalo na vědomí informaci starostky, že dne 4. 1. 2017 byla v obci poblíž kulturního 
domu nalezena uhynulá labuť. Po dohodě s krajskou veterinární správou byla dnes labuť 
předána k laboratornímu vyšetření, neboť v současné době byl na moravskokrumlovsku 
a ivančicku potrzen výskyt ptačí chřipky. Výsledky testů by měly být starostce známy 
do dvou dnů.

•	 ZO schvaluje částečnou opravu osvětlení v sále kulturního domu. ZO souhlasí s pořízením 
LED pásek na jeviště v ceně cca 7 000 Kč.

52. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 19. ledna 2017
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017.

•	 ZO projednalo a schválilo výpověď smluvního vztahu založeného Smlouvou o kontrolní 
činnosti mezi obcí Petrovice a ON – OK Libina, s.r.o. ze dne 20. 2. 2015.

•	 ZO projednalo opakované stížnosti občanů na kvalitu služeb místního pohostinství 
a rozhodlo přijmout dodatek k upravení podmínek nájemní smlouvy s pronajímatelkou. ZO 
uložilo starostce pozvat pronajímatelku pohostinství na příští zasedání ZO k projednání 
tohoto dodatku. 

53. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 30. ledna 2017
•	 ZO projednalo s nájemkyní pohostinství připomínky občanů na kvalitu služeb místního 

pohostinství. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost o sponzorský dar pro dechovou hudbu Petrovanka ve výši 
10 000 Kč na pořízení mixážního pultu.

•	 ZO projednalo a neschválilo žádost pana Š. o odkoupení části pozemku p. č. 1699/15.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o povolení divadelních představení 
v kulturním domě v termínech únor – duben 2017.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost místní chasy o pořádání maškarního plesu pro děti dne 
12. února 2017.

•	 ZO projednalo a schválilo pořízení programu pro účetní – KEO4 Majetek oceňování 
pozemků, cena cca 5 500 Kč bez DPH.
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•	 ZO projednalo a schválilo pořízení věcného daru pro ředitelku ZŠ Lesonice Mgr. Emilii 
Mácovou, která ze zdravotních důvodů odchází ze školství. ZO pověřuje starostku 
nákupem a předáním daru v hodnotě cca 1 500 Kč.

54. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. února 2017
•	 ZO dnes navštívil pan Libor Jelínek a osobně seznámil členy ZO se svým problémem 

ohledně nařčení, že na zastupitelku Helenu Janštovou zavolal hlídku policie. Obě strany 
se k této záležitosti vyjádřily a pan Jelínek požadoval omluvu. Helena Janštová vzala svá 
slova zpět a obě strany byly vyzvány ke smíru. 

•	 ZO vzalo na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor provozovny pohostinství 
od nájemkyně Marie Potůčkové. Nájem bude ukončen ke dni 31. 5. 2017.

•	 ZO projednalo a schválilo trasu plánované turistické stezky v katastru obce Petrovice bez 
námitek. Jedná se o stezku spojující Moravský Krumlov, Petrovice, Lesonice, Bohutice, 
Miroslavské Knínice, Miroslav a Suchohrdly u Miroslavi. Trasa byla vytvořena ve spolupráci 
s Klubem českých turistů.

•	 ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice a školní jídelny v době 
jarních prázdnin od pondělí 13. března do středy 15. března 2017. 

•	 ZO projednalo a schválilo návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 
2016. 

•	 ZO projednalo a schválilo nabídku pana V. na prodej techniky pro úklid veřejných 
prostranství v obci (převodovka, motorová jednotka, kartáč zametací a radlice na sníh) 
za celkovou cenu 24 000 Kč. 

•	 ZO projednalo žádost SÚS Jihomoravského kraje, oblast Znojmo na možné nabytí pozemku 
v  k. ú.  Petrovice parc. č. 2028 o výměře 409 m2 do vlastnictví obce. ZO nabytí pozemku 
neschválilo, aby umožnilo předmětný pozemek použít pro směnu s jiným majitelem 
pozemku pod krajskou komunikací II/413. 

•	 ZO projednalo žádost paní L. o odkoupení obecních pozemků parc. č. 1449/7 o výměře 27 
m2 a 2708/11 o výměře 106 m2. ZO schválilo záměr na prodej uvedených pozemků, tento 
záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kterou v obci provedla 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. 

•	 ZO projednalo a schválilo nabídku Tomáše Vespalce na roční údržbu krajinného prvku 
mokřady Petrovice za celkovou cenu 60 000 Kč.

•	 Starostka obce předala členům zastupitelstva obce návrhy dotazníků pro občany, 
podnikatele a spolky, které budou sloužit pro vytvoření nového strategického plánu 
obce Petrovice. Případné změny v dotazníku budou projednány na příštím zasedání 
zastupitelstva.

55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. března 2017
•	 ZO projednalo žádost pana V. o odkoupení obecní parcely p. č. 2635, vinice o výměře 550 

m2 v  k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO schválilo záměr na prodej uvedeného 
pozemku, který bude vyvěšen na obou úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo žádost manželů H. o odkoupení obecních parcel p. č. 2612, vinice o výměře 
377 m2 a p. č. 2640, vinice o výměře 363 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. 
ZO schválilo záměr na prodej předmětných parcel, který bude vyvěšen na obou úředních 
deskách po zákonem stanovenou dobu.
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•	 ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Dušana Utinka ze Suchohrdel u Miroslavi 
na zpracování znaleckého posudku na ocenění 35 parcel za celkovou cenu do 4 500 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017.

•	 ZO vzalo na vědomí informaci starostky o změně položek v rozpočtu 2017, které se týkají 
odvodu z loterií a podobných her. 

•	 ZO projednalo žádost pana V. o pronájem části pozemku p. č. 613/8 o celkové výměře 
cca 7,5 m2 ve vlastnictví obce. Žadatel hodlá pozemek využít k umístění plechové 
montované garáže na zemědělskou techniku. ZO schválilo záměr na pronájem uvedené 
části pozemku, záměr bude vyvěšen na obou úředních deskách po zákonem stanovenou 
dobu.

•	 ZO projednalo žádost projektanta CERCE s.r.o. o vyjádření ke stavbě „RVDSL1728_M_
BDOEL1006-DOEL1HR_MET“. Jedná se o stavbu nového telekomunikačního rozvaděče 
na pozemcích p. č. 2998 a 1699/2 ve vlastnictví obce Petrovice. ZO vyjádřilo souhlas 
za podmínky umístění rozvaděče v blízkosti autobusové čekárny.

•	 Starostka seznámila ZO s vyjádřením pojišťovny Kooperativa k pojistné události  
č. 4164058995, kterým odmítla nárok na náhradu škody jako neoprávněný.

•	 ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2016.  

•	 ZO projednalo žádost společnosti ČEPS Invest a.s., Praha o sdělení informace o existenci 
inženýrských sítí v katastru obce v plánované trase nového vedení vysokého napětí 
v rámci technické studie „Vedení 2x400 kV Slavětice – Sokolnice“. ZO není známa 
existence vedení inženýrských sítí v majetku obce v okolí plánované trasy, vede zde 
pouze páteřní síť plynovodu.

•	 ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku pana Ondřeje Adamského, Zelená Hora 93, 
IČ: 76580334, na opravu hliněné podlahy v malé světničce doškové chalupy. Celková cena 
včetně materiálu činí 15 700 Kč.

•	 ZO projednalo a neschválilo cenovou nabídku od společnosti DATABOX s.r.o. na nabídku 
balíčku služeb Smlouvy a zákony pro města a obce za cenu 1 500 Kč včetně DPH.

•	 ZO projednalo a schválilo znění dotazníku pro zpracování programu rozvoje obce 
na období 2017 až 2025. Dotazník bude distribuován občanům, podnikatelům a spolkům 
v obci.

•	 ZO projednalo a schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – pohostinství 
v objektu kulturního domu. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách a v regionálním 
tisku. Uzávěrka pro podání nabídek končí 13. dubna 2017 v 15 hodin. Nabídky je třeba 
doručit na adresu obecního úřadu.

•	 ZO projednalo a schválilo zřízení 2 pracovních míst v rámci VPP a pověřilo starostku 
vyřízením související administrativní agendy. Pracovní místa by byla zřízena od 1. 4. 2017.

•	 ZO projednalo a schválilo povolení Masopustní zábavy dne 4. 3. 2017 v kulturním domě.

56. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 30. března 2017
•	 ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017.

•	 ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016 bez připomínek. Návrh 
bude vyvěšen na obou úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na nový střešní plášť mateřské školy 
v Petrovicích v rámci Grantového řízení Podpora regionů 2017 Nadace ČEZ. ZO pověřilo 
starostku a místostarostu přípravou podání žádosti.
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•	 ZO projednalo žádost společnosti PIS PECHAL s.r.o., projektové a inženýrské služby 
o vyjádření k existenci sítí v oblasti úseku silnice III/4135, který byl vybrán pro objízdnou 
trasu během stavby průtahu obcí Rybníky. ZO není známa existence sítí v dotčené oblasti 
v katastru obce Petrovice.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost paní L. o prodej parcel ve vlastnictví obce, a to p. č. 
1449/7 o výměře 27 m2 a p. č. 2708/11 o výměře 106 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova. Prodejní cena je 35 Kč za 1 m2.

•	 ZO projednalo došlé žádosti o veřejně prospěšné práce v obci. ZO rozhodlo přijmout 
uchazečku Janku Cejpkovou z Kadova od 1. dubna 2017.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 
společností 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a obcí Petrovice. Smlouva se 
týká budoucího umístění nového telekomunikačního zařízení a telekomunikačního vedení 
na pozemcích ve vlastnictví obce p. č. 2998 a 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu v úhrnné výši 3 000 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového představení v rámci Malého festivalu 
loutky v naší obci. ZO navrhuje termín konání v sobotu 2. září v 18 hodin v kulturním 
domě a souhlasí s příspěvkem ve výši 1 000 Kč z obecního rozpočtu.

•	 ZO projednalo a schválilo zapojení obce do akce leták 5 + 1. Jedná se o spolupráci 
s obcemi Bohutice, Vedrovice a městy Moravský Krumlov, Miroslav a Ivančice v rámci 
návštěvy kulturních památek ve zmíněných místech.

•	 ZO schválilo dohodu mezi obcemi Petrovice a Lesonice o vytvoření společného školského 
obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Petrovice, okres 
Znojmo, příspěvková organizace, Petrovice 74, 672 01 Moravský Krumlov. Děti s trvalým 
pobytem v obcích Petrovice a Lesonice spadají pod Mateřskou školu Petrovice. 

•	 Starostka informovala ZO o aktuálních informacích z mikroregionu Moravskokrumlovsko. 
Pro letošní rok je opět možnost volby nákupu majetku z Nadace ČEZ (trampolína, párty 
stan, pivní sety, plynová topidla). ZO schvaluje pořízení trampolíny.

•	 ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice jako kupující a prodávající 
paní B. Předmětem smlouvy je nákup pozemků p. č. 400/10 o výměře 58 m2, 400/17 
o výměře 450 m2, 400/16 o výměře 61 m2, 400/18 o výměře 450 m2 a 2752 o výměře 857 
m2 do vlastnictví obce za cenu 35 Kč/m2.

Informace občanům

OPRAVA  MÍSTNÍ  KOMUNIKACE

Ve druhé polovině letošního roku proběhne oprava povrchu místní komunikace kolem 
obecního úřadu, na kterou se obci podařilo získat dotaci od ministerstva pro místní 
rozvoj. Jedná se o úsek od domu čp. 3 (Bognerovi) po mostek přes potok Stružka u čp. 
124 (Ondráčkovi) a dále úsek po pravé straně potoka od Ondráčkových až po napojení 
na silnici do Lesonic. 
Žádáme občany bydlící podél této komunikace, aby prověřili funkčnost a průchodnost 
dešťových svodů vedoucích pod touto komunikací do koryta potoka, a nahlásili případné 
závady na obecním úřadě. Oprava zjištěných závad proběhne před vlastní rekonstrukcí 
komunikace nebo během ní. Děkujeme za spolupráci.
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ODKUP POZEMKŮ V KATASTRU OBCE

Zastupitelstvo obce žádá občany, kteří uvažují o prodeji pozemků orné půdy, aby je 
nejprve nabídli obci, která je schopna nabídnout oboustranně výhodnou cenu. Obec 
hodlá získanou půdu využít jako rezervu na vypořádání s majiteli pozemků, na jejichž 
získání máme zájem, např. z důvodu vyřešení vlastnictví parcel pod místními 
komunikacemi, veřejnými prostranstvími nebo pro zajištění budoucího rozvoje obce.
Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Vážení občané,
v úterý 6. června 2017 proběhne v naší obci svoz objemného 
odpadu z domácností. Každý občan má tak možnost odevzdat 
veškerý objemný komunální odpad, který nechejte den před 
svozem před svým domem.

Do objemného odpadu patří:
Části vybavení bytu
Části nábytku
Koberce
Židle
Matrace
Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný 
komunální odpad

Do objemného odpadu NEPATŘÍ: !!!
Stavební suť
Výkopová zemina
Části autovraků
Nebezpečný odpad (barvy, spotřebiče, pneumatiky…)
Živnotenský odpad
Kovový odpad

DOTAZNÍKY PRO TVORBU STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE 
NA OBDOBÍ 2017 - 2025

Vážení spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit 
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program 
rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při 
získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi 
důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme 
udělat. 
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Obracíme se na Vás proto s žádostí, abychom dali hlavy dohromady a společnými silami 
vypracovali plán rozvoje na období 2017 – 2025. Chceme tak určit směr, kterým by se obec 
měla v nejbližší budoucnosti ubírat. Budeme rádi za Vaše názory, podněty a připomínky.  
Zapojte se prosím aktivně, zpětnou vazbou nám budou vyplněné dotazníky. Výsledky průzkumu 
poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje 
budou ve spolupráci s mikroregionem Moravskokrumlovsko pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích 
budete informováni. 

Dotazník je anonymní a je určen pro občany obce Petrovice ve věku 15 – 99 let, místní 
podnikatele i zástupce spolků a sdružení. Dotazníky Vám budou doručeny do Vaší poštovní 
schránky společně s tímto číslem zpravodaje, případně si je můžete vyzvednout na obecním 
úřadě.

Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdejte na obecní úřad nebo do připravené schránky 
v místním obchodě do 16. května 2017.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
za členy Zastupitelstva obce Petrovice 

Irena Závišková, starostka

FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 
2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu 
této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 
2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní 
účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv 
poště. 

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně 
z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých 
věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý 
kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen 
v jedné obálce. 

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách 
územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky 
distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky 
ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům. 

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. 
Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň 
splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci 
provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto 
roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek, je rovněž uveden na alonži složenky.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti 
předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce 
daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným 
předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28. dubna do 29. května tohoto 
roku na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní 
působnosti, tj. pro celý kraj.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
7755-77628621/0710.
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Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách  
www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

UPOZORNěNÍ NA NUTNOST KONTROLY A PŘÍPADNÉHO NAVýšENÍ INKASNÍHO LIMITU SIPO
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně 

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit 
pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího 
limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní 
poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci 
podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná 
daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených 
předpisů SIPO.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/
sipo. 

Ze života mateřské školy

JSOU DNY, NA KTERÉ SE DO šKOLKY MOC TěšÍME…

Každý den v naší mateřské škole je trošku jiný: to podle toho, co se ten den učíme, jaké 
tvořeníčko či úkol na nás čeká, jakou písničku si zazpíváme, kterou hru nebo taneček si 
zatancujeme, či jaké dobrodružství na nás čeká při cvičení v tělocvičně, práci s interaktivní 
tabulí, venku na procházce nebo na naší školní zahrádce. Přesto jsou dny, na které se 
do školky těšíme ještě víc. K těm patřil i den, který jsme nazvali „Já nechci mít bebíčko ani 
být nemocný…“ Společně ve spolupráci s DDM v Moravském Krumlově jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého o prevenci chřipky, žloutenky a ostatních nemocí, starší děti nám ukázaly bacily, 
které tato onemocnění způsobují. Povídali jsme si o úrazech a o tom, jak jim předcházet, 
plnili různé úkoly ze zdravovědy a v závěru si vyrobili zdravotní kufřík plný potřebných věcí 
k ošetření při úrazech či nemoci, který jsme si odnesli domů.  
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K dalším takovým dnům 
patřil v období masopustu 
a maškarád i náš maškarní 
karneval. Třída byla již 
od rána krásně vyzdobena 
a čekala na příchod všech 
masek. Nejprve dorazila 
paní učitelka Zdeňka 
v masce Kašpárka, který 
všechny ostatní bytosti 
z říše pohádek, filmů 
i zvířátek uvítal. 

Za chvíli to byla 
naše chůva Danuška 
v kostýmu Bílé paní a za ní 
přispěchala i paní učitelka 
Markéta v kostýmu pirátky. 

To už byla herna plná rozličných masek, jedna krásnější než druhá. Však se nám všechny 
představily při maškarní promenádě, a pak už následovala jedna legrácka za druhou při 
spoustě disciplín a karnevalových soutěží. Potom ještě foto na závěr a škoda, že to tak rychle 
uteklo, vždyť to byl prima den…

…a už se zase moc těšíme, tentokrát na dvě velké návštěvy: začátkem dubna jsme k nám 
pozvali kamarády z Mateřské školy v Jamolicích, kteří společně s námi strávili v naší mateřské 
škole celé dopoledne. Hned zrána po jejich příjezdu si prohlédli celou naši školku a byli 
uneseni, jak pěkné a velké prostory tu máme. Také si prohlédli naše výrobky k Velikonocím  
– vajíčka zdobená papírovými krajkami a pěnovými tvary, ovečku vyrobenou z pěny na holení 
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a spoustu pracovních listů a úkolů s velikonoční tematikou. Pak se s námi nasvačili, zacvičili si 
s pomlázkami a barevnými stužkami, zahráli si na kuřátka a Evičku, vynesli Smrtolku. 

A to už tu byla druhá velká návštěva: tentokrát „Netratrdlo“ – Netradiční divadlo až 
od Ždáru nad Sázavou, které za námi přijelo s překrásnou pohádkou „O kohoutkovi a slepičce 
a naučným pořadem s názvem „Velikonoční cesta“. Dopoledne plné písniček, pohádek, 
vyprávění i tancování s hudbou rychle uteklo a moc se nám líbilo.

 Po rozloučení s herci jsme se vydali ukázat našim kamarádům také školní zahrádku, 
kde jsme si zasportovali, pohoupali se a zajezdili na našich trojkolkách, koloběžkách 
a odrážedlech. Sluníčko krásně hřálo, a tak se nám ani nechtělo zpět do školky, i když až 
na zahrádku voněly řízky a sladké překvapení, které pro nás k obědu chystaly naše paní 
kuchařky. Společný oběd byl zakončením celého příjemného dopoledne, které jsme s dětmi 
i dospěláky z Mateřské školy z Jamolic prožili. Určitě to však nebyl poslední den, na který 
jsme se těšili. Vždyť už v pátek vyrážíme do doškové chaloupky, kde se toho bude taky mnoho 
zajímavého odehrávat. I tady nás čeká takové jarně- velikonoční dobrodružství…

Zdeňka Müllerová, ředitelka MŠ Petrovice

ZÁPIS DěTÍ DO MATEŘSKÉ šKOLY V PETROVICÍCH 
NA šKOLNÍ ROK 2017/2018 

se bude konat ve středu 3. května 2017 v čase od 10.00 do 11.30 hodin v budově 
školy. Rodiče dětí s sebou přinesou rodný list  a očkovací průkaz dítěte a občanský 
průkaz zákonného zástupce.  Ředitelství Mateřské školy v Petrovicích po dohodě 
se zřizovatelem oznamuje, že z důvodu téměř naplněné kapacity školy budou 
k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti starší 3 let a s trvalým bydlištěm 
v obci Petrovice. 

Zároveň oznamujeme, že pro děti, které ve školním roce 2017/2018 dosáhnou 
věku 6 let, je předškolní vzdělávání povinné, tzn. pokud ještě do mateřské školy 
nechodí, musí se dostavit k zápisu.

Okénko do školní kuchyně
V nové rubrice nakoukneme pod pokličku kuchařkám místní školní kuchyně. Paní kuchařka  

Danuše Jelínková nám poskytla recepty na dva zdravé pokrmy, které společně s vedoucí školní 
kuchyně Janou Kyliánovou strávníkům připravují. Nabízíme vám inspiraci na chutný oběd, tak 
ať se podaří. Dobrou chuť.

JÁHELNÁ  POLÉVKA  SE  ZELENINOU
6 dkg jáhel
2 dkg oleje
5 dkg cibule
10 dkg kořenové zeleniny (mrkev, petržel, celer)
5 dkg květáku
sůl, petrželová nať
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Jáhly vypereme a důkladně spaříme vařící vodou, aby ztratily hořkost. Na oleji zpěníme 
nakrájenou cibuli, přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu a krátce osmažíme. Zeleninu 
zalijeme vodou, přidáme květák, jáhly, sůl a vaříme doměkka. Nakonec polévku okořeníme 
sekanou zelenou petrželovou natí.

KUŘECÍ  MASO  S  ČERVENOU  FAZOLÍ,  BULGUR
0,4 kg kuřecích prsou 
sterilované fazole
4 dkg oleje
5 dkg anglické slaniny
7 dkg cibule
7 dkg papriky
7 dkg mražené kukuřice
2 dkg škrobu
sojová omáčka, sůl, pepř
350 g bulguru + 1 litr vody

Olej, slaninu a cibuli opečeme. Přidáme na nudličky nakrájené maso a dusíme doměkka. 
Přidáme nadrobno nakrájenou papriku, kukuřici a sterilované fazole. Zahustíme škrobem, 
dochutíme sojovou omáčkou, solí a pepřem.

Jako přílohu podáváme dušený bulgur nebo rýži.

BULGUR
Do vroucí osolené vody přidáme trochu oleje, nasypeme bulgur. Vypneme sporák a pod 

pokličkou necháme vstřebat vodu. Návod na přípravu bulguru bývá uveden také na obalu.

Ze života ZŠ Lesonice

JAK SE UČÍ NA MÁLOTŘÍDNÍ šKOLE 

Rodiče budoucích prvňáčků se právě v této době rozhodují, jakou školu zvolit pro 
své dítě při nástupu do 1. ročníku. V posledních letech se stále častěji setkáváme s pojmy: 
alternativní, moderní, reformní škola, nové metody a postupy. Tuto rozmanitou škálu přístupů 
ke vzdělávání lidé často spojují v jeden termín – škola hrou. Ovšem nestačí jen zařadit 
do vyučování sem tam nějakou hru a myslet si, že to musí dětem stačit. Je potřeba změnit 
přístup, myšlení a vytvořit pro to vhodné podmínky. Jde o dlouhou a náročnou cestu, která 
má smysl.

Jednou z alternativ je právě prostředí málotřídní školy, které v mnoha ohledech splňuje 
požadavky na moderní vyučování. V řadě zemí tento typ škol prožívá renesanci a těší se 
velké oblibě. Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnosti a to z nich činí jedince 
schopné uspět v mnoha životních situacích. Vždyť až 90 % si člověk zapamatuje z toho, co 
sám dělal! V těchto třídách bývá zpravidla menší počet žáků a učitel jim může věnovat 
značnou individuální péči.  Žáci vzájemně spolupracují, učí se jeden od druhého, zejména 
mladší od starších. Mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se, znají se navzájem, znají 
všechny zaměstnance školy. Vztahy mezi žáky těchto škol bývají otevřené a pevné, trvají 
často celý život. Dítě má možnost vyrůstat v klidném, pohodovém prostředí malé školy, nikoli 
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ve velkém kolosu, kde na něho – často již od útlého věku – působí řada negativních jevů včetně 
návykových látek, drog a šikany. Nezanedbatelnou výhodou je možnost téměř každodenní 
spolupráce učitele s rodiči. Z výzkumů vyplývá, že žáci málotřídních škol mají srovnatelné 
vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je 
většinou předčí. Při promyšlené organizaci a s využitím efektivních metod  a forem práce lze 
žákům poskytnout plnohodnotné vzdělání. Patří sem například také interaktivní vyučování, 
ke kterému se řadí i práce s výpočetní technikou.

Lesonická málotřídní škola nikterak nezaostává za moderně vybavenými školami. Díky 
vhodnějším prostorovým  podmínkám  není učitel svazován a omezován tradičním frontálním 
způsobem výuky (učitel u tabule vysvětluje učivo všem žákům v lavicích). Nové technologie 
zde využíváme denně a efektivněji. V zadní části  první třídy je 6 počítačů, na kterých si 
všichni žáci mohou vybrat z bohaté nabídky výukových programů pro svůj ročník. Využívají je 
zejména žáci při výuce informatiky, při tvorbě prezentací, referátů a projektů ve vlastivědě 
a přírodovědě, ale také při kontrolních cvičeních a diktátech. Během pár minut je zde možné 
prověřit a vyhodnotit hravou formou znalosti několika žáků, pravidelně a systematicky 
zaznamenávat vývoj a zlepšování jejich výsledků.

V obou učebnách jsou připojené interaktivní tabule. První třída (1.a 2.ročník) ji využívá pro 
výuku čtení a seznamování s novými písmenky. V matematice jsou oblíbená zábavná pexesa 
a puzzle. Ve druhé třídě (3.,4.,5.ročník) je interaktivní tabule osvědčeným  pomocníkem  
při procvičování matematiky, gramatického učiva v českém i anglickém jazyce – společně 
ve skupinkách po ročnících, ale i pod dohledem starších spolužáků. Žáci si mohou zvolit, jestli 
budou mezi sebou soupeřit, nebo si navzájem pomáhat a opakovat si učivo. Není výjimkou, že 
většina z nich často tyto aktivity využívá „dobrovolně“ také o přestávkách. K individuálnímu 
procvičování slouží v této třídě samostatný počítač, který je připojen k tiskárně a žáci si tak 
mohou vytisknout protokol se záznamem, kde udělali chybu. Současně může další skupina 
žáků spolupracovat  v jiné části třídy – třeba na koberci – a libovolně volit z připravené 
pestré nabídky činnostních aktivit dle svých individuálních potřeb. Žáci pracují samostatně 
a se zaujetím, jsou zvyklí se vzájemně mezi sebou podporovat a často automaticky přejímají 
roli učitele a ochotně vysvětlí kamarádovi učivo, kterému neporozuměl.  Učitel tak získává 
prostor, aby se mohl postupně věnovat jednotlivým ročníkům při výkladu nového učiva.

Informační technologie a další vymoženosti dnešní doby „vytěsnily“ učitele z dříve 
přisuzované role „děda Vševěda“. Učitel v dnešní době zastává více roli organizační, usměrňuje 
učební proces a vytváří podmínky pro vzdělávání. Žák je naopak veden k samostatnému 
řešení problémů a k orientaci v současném světě. Není důležité zahltit mozek na krátkou 
dobu balíkem informací, které časem podlehnou procesu zapomínání, ale je třeba děti naučit 
vyhledávat a třídit informace, pracovat s nimi a aplikovat v praktickém životě. Pedagogická 
metodologie dnes toto nazývá jako přechod od „vzdělávání o životě“ ke „vzdělávání pro 
život.“ A o to se snažíme i u nás v lesonické málotřídce.

Lenka Doupovcová, řed. ZŠ Lesonice

VÍTÁNÍ DO žIVOTA

„Pohleďte, kolik je tu roztomilých lesonických pacholat a šikovných a bystrých otců 
a matek! Těm určitě nemusel nosit děti Jiří Čáp!“

Takto úsměvně – první jarní neděli – překvapily s neskrývaným obdivem „lesonické sudičky“ 
nejmladší budoucí lesonické školáčky a jejich rodiče. Přispěchaly z nedalekého Leskounu 
na pozvání starosty a místostarosty obce Lesonice, kteří již tradičně na půdě školy slavnostně 
vítali do života pět novorozených lesonických kluků a holčiček. 
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A jelikož nás v tomto školním roce provází projekt o Karlu IV. a jeho době, žáci si pro 
tuto příležitost připravili krátkou divadelní hříčku o jeho narození. Sudičky smutnému králi 
Janu Lucemburskému předpověděly narození dlouho očekávaného syna. Všichni diváci pak 
pobaveně sledovali trable s jeho doručením do královské kolébky. Pošťák Jiří Čáp se totiž 
několikrát zmýlil a omylem přinesl nejdříve princezničku Cibuličku z Cibulového království 
a následně také afrického prince Moholula z Banánového království. Nakonec se však, jak 
sudičky předpověděly, podařilo doručit do správných rukou i malého budoucího „Otce vlasti.“ 

Ale sudičky nezapomněly ani na nejmladší narozená „lesonická pacholata“ a do vínku jim 
popřály: 

„Ať Tě láska provází, nikdy ať Ti neschází! 

„Ať je Tvá cesta cestou správnou, ať nejsi slabé, nejsi stranou!“ 

„Ať máš pevné zdravíčko, to je naše přáníčko!“

„Miminko naše, andílku náš, ať na cestu správnou se v životě dáš!“

Lenka Doupovcová, řed. ZŠ Lesonice
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PROJEKT šKOLNÍ DRUžINY – ZMěNY V OBCI

V novém školním roce pracujeme ve školní družině v novém režimu. Během dopoledne 
chodíme na relaxační procházky po okolí. Po obědě pobíhá společné čtení, v rámci odpočinku. 
Poté si děti vyberou zájmovou činnost dle týdenní nabídky. Ve skupinkách pracují na zadaném 
úkolu, který si připraví a po uplynutí dané doby předvedou všem. Počáteční rozpaky byly 
překonány a nyní se skupinky snaží, aby se předvedly v co nejlepším světle. Za splněný úkol 
získají body, které za týden promění za razítka a na konci měsíce získají odměnu. Náplň 
činností se obměňuje dle ročního období. V březnu jsme si ve školní družině udělali školní 
karneval. Děti si užily průvod masek, soutěže, tanec i občerstvení.

Dalším ročním projektem je v oblasti vlastivědné a přírodovědné Projekt „Změny v obci“. 
Cílem projektu je všímavost dětí ke změnám, které se dějí během roku v obci. Na podzim 
jsme začali s fotografováním a monitorujeme vše, čeho si děti všimnou. Zaznamenáváme 
především výstavbu nových domů, vzhled ulic a výzdobu k různým příležitostem.

vychovatelka Simona Houdková
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DěKOVNÍČEK

Děkuji starostovi Lesonic Pavlu Hermanovi za výjimečnou podporu a bezproblémovou 
spolupráci po celou dobu mého působení ve funkci ředitelky ZŠ Lesonice. 

Děkuji rodičům za důvěru ve školu v Lesonicích, která se projevila v narůstajícím počtu 
dětí.

Děkuji žákům současným i všem absolventům za milé, vzájemné obohacování 
v každodenním školním životě.

Děkuji kolegyním za nadšení pro svoji práci a vytvoření vstřícného pracovního prostředí.

Děkuji starostce Petrovic Ireně Záviškové za krásnou spolupráci.

Děkuji za podporu zastupitelům a bývalým starostům obcí Lesonice a Petrovice. Děkuji 
do kuchyně MŠ Petrovice za výborné a chutně vařené obědy. Děkuji všem přátelům a příznivcům 
školy v Lesonicích.

Děkuji škole za možnost zde působit a podílet se na jejím zvelebení.

PS:  Děkuji rodičům za uspořádání večírku na rozloučenou, za dárky a „DĚKOVNÍČEK“, 
ve kterém je tolik krásných slov a kresbiček, že nelze vyjádřit slovem, jak moc jsem byla 
(a stále jsem) dojatá při jeho čtení.

Do dalších let přeji Základní škole  Lesonice nepřetržitou podporu ze všech stran.  

srdečně Emilie Mácová
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Uskutečněné akce

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA

Koordinátor Tříkrálové sbírky 2017 Mgr. Ludvík Mihola z Oblastní charity Znojmo děkuje 
všem dárcům a lidem naší obce, kteří byli ochotní a laskaví přispět svým finančním darem 
na pomoc potřebným prostřednictvím Charity. Děkuje také koledníkům, díky nimž se podařilo 
tuto sbírku uspořádat. Společnými silami se podařilo vykoledovat na Znojemsku celkovou 
částku 2 016 318 Kč, v obci Petrovice se vybralo celkem 16 303 Kč.  

PLES HASIČŮ ZAHÁJILI žÁCI POLONÉZOU

Stalo se milou tradicí, že žáci ze ZŠ Vémyslice slavnostně zahajují ples místního hasičského 
sboru. Letos tomu nebylo jinak, a tak jsme v pátek 13. ledna byli svědky vydařené polonézy. 
Děvčata i chlapci měli krásné společenské šaty a byla radost sledovat jejich choreografii, 
kterou s nimi nacvičila paní učitelka Jana Jandová.

Následovalo sólo pro hasiče a jejich partnerky. K tanci a poslechu hrála skupina Klaxon, 
nechyběla bohatá tombola a dobrá zábava. Jen návštěvníků plesu by mohlo být příště více.

 

BESEDA NAD HISTORIÍ OBCE

Besedy o historii obce pro Petrováky připravujeme v zimním období již několik let. 
Na neděli 29. ledna 2017 jsme nachystali promítání na téma „Dolování železné rudy 
v Petrovicích“. Dolování v katastru naší obce je natolik zajímavým tématem, že se mu 
věnujeme v samostatném článku tohoto čísla zpravodaje (v rubrice Pohledy do minulosti). 
Zejména starší spoluobčané se každoročně těší na promítání dobových fotografií. 
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Oživení vzpomínek na „staré dobré časy“ se nám dařilo při promítání přírůstků obecního 
fotoarchivu. Přínosem jsou fotografie Anny Kolesové a Marie Šidlové, někdejších majitelek 
doškové chalupy. Poskytli nám je jejich potomci, kteří v minulém roce zavítali na návštěvu 
do obecního muzea v došce. Po Kolesových paní Marta Bláhová z Ústí nad Labem a po Šidlových 
Hana Střítežská z Lelekovic. Dále jsme promítli fotografie z rodinných alb, které nám ochotně 
zapůjčili k naskenování paní Dana Hodečková z Petrovic a Pavel Jiřikovský z Moravského 
Krumlova. 

Velkou radost máme z „objevu“ školní fotografie, kterou datujeme do let 1896-1898, kdy 
zde působil jako pomocný učitel František Brychta. Jedná se o nejstarší nám zatím známou 
fotografii z petrovické školy. Dále jsme si jisti řídícím učitelem Josefem Povolným a nejspíš je 
na fotografii i industriální učitelka ženských ručních prací a domácích nauk Anna Balcarová. 
V této době školu navštěvovaly děti nejen z Petrovic, ale i z Dobelic a Lesonic, neboť v těchto 
sousedních vsích se začalo v samostatných školách vyučovat až později (v Dobelicích od roku 
1899, v Lesonicích od roku 1913). 

Pokud na fotografii rozpoznáte kohokoli dalšího (děti narozené v letech 1887-1892), 
budeme rádi za doplnění a upřesnění. Pokud budete potřebovat, napište nám, fotografii vám 
pošleme v lepším rozlišení na mail. Děkujeme a těšíme se na další besedovaní. 

Bronislav a Eva Grunovi, b.gruna@seznam.cz

Školní fotografie z let 1896-1898. Uprostřed sedící pomocný učitel František Brychta, 
vlevo stojící řídící učitel Josef Povolný, vpravo stojící industriální učitelka Anna Balcarová. 
Děti nejen z Petrovic, ale i z Dobelic a Lesonic. Nejspíš je jedná o mladší děti I. třídy (1.-3. 
ročník, děti narozené v letech 1887-1892).
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DěTSKý  KARNEVAL

V neděli 12. 2. 2017 se v kulturním domě konal karneval pro děti. Celý sál se zaplnil 
pohádkovými postavami, filmovými hrdiny, zvířátky a nadpřirozenými bytostmi. V letošním 
roce karneval navštívil rekordní počet dětí v maskách, a to téměř 90. Každý si domů odnesl 
několik věcných cen, ovoce či sladkosti. V tombole, kde byl každý třetí lístek vítězný, 
bylo možné získat mnoho různých cen. Na někoho se při losování usmálo štěstí, na někoho 
bohužel ne. A o tom právě tombola je. Celé odpoledne děti tancovaly a soutěžily s barevnými 
pastelkami, ve které se proměnila děvčata z petrovické chasy. Moderátorkou karnevalového 
odpoledne byla Ivana Frimelová, které patří velký dík nejen za moderování, ale i za pomoc 
s organizací karnevalu. 
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Celé karnevalové veselí bylo uskutečněno za podpory několika sponzorů, kterým tímto 
děkujeme: 

Obec Petrovice
SDH Petrovice
SPK Petrovice
TJ Petrovice
Český zahrádkářský svaz Petrovice
Myslivecké sdružení Petrovice
Agrodružstvo Petrovice
Pohostinství Marie Potůčková, Petrovice
MUDr. Jindra Zipfelová, kožní lékařka, Petrovice
Ludmila Štádlerová, Petrovice
Emilie Vespalcová, Petrovice 
Libor Bogner, VODA-TOPENÍ, Petrovice
Zdeněk Procházka, Voda-topení-plyn, Petrovice
Vlastimil Souček, soukromý zemědělec, Petrovice
Coop Jednota, SD, Moravský Krumlov
Targe-dřevěné zbraně, hračky a suvenýry, Kadov
Hotel Ryšavý, Vémyslice
Blanka Horká, Petrovice

Petrovická chasa

OCHUTNÁVKA VEPŘOVýCH SPECIALIT

V sobotu 18. února provoněla naši obec vůně vařeného masa a zabijačkových specialit. 
Parta nadšenců opět připravila pro místní občany domácí zabíjačku. Pod odborným dohledem 
místních řezníků v čele s Romanem Sobotkou z Vémyslic vzniklo mnoho dobrot - jitrnice, 
jelita, tlačenka, ovary, bílá i černá polévka, škvarky. I když letos byl hudební doprovod zajištěn 
reprodukovanou hudbou, nic neubralo na dobré atmosféře této akce. Všichni příchozí ocenili 
snahu, výrobky byly chutné a v závěru akce hrnce prázdné. Děkujeme všem zúčastněným 
za spolupráci, zapůjčení potřebného vybavení a především pomocnou ruku.

PRŮVOD MASEK PROšEL OBCÍ

K tradicím předvelikonočního období patří masopustní průvod, který se letos konal 
v sobotu 25. února. Stálým členem průvodu je harmonikář Roman Hrdina, který svou hrou 
a výtečným zpěvem navodil pravé masopustní veselí. Místní občané opět maškary pohostili, 
a to masovými, slanými i sladkými pokrmy, alkoholem i teplým čajem. Vše bylo výborné chuti 
a moc děkujeme za přátelské přijetí.

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA S LIMONÁDOVýM JOEM I AKVABELAMI

První březnový víkend se ještě nesl v duchu ostatkových zábav a veselí. Vstupem  
do kulturního domu v Petrovicích se člověk rázem přenesl na Divoký západ do arizonského 
Stetson City. Krásně vyzdobený prostor včetně dřevěných svícnů na stolech dokonale navodil 
atmosféru vyhlášeného místního Saloonu. Nechyběly rvačky, přestřelky, tříštící se nábytek ani 
bravurní sestřelení opasku a současné „odkalhotění“ hrubiána Grimpa slavným Limonádovým 
Joem, který byl pečlivě oděný do čistě bílého obleku. Jeho výrok „A mně sklenici Kolalokovy 
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limonády!“ má v paměti snad každý, nejen znalec české kinematografie, stejně jako zpěvačku 
Tornádo Lou, která svou touhu k hrdinovi vyjádřila další známou hláškou „To je on, mého 
srdce šampión!“. Dále nechyběly známé melodie jako Whisky to je moje gusto, Arizona, 
Arizona a další.

Dokonale naučené grimasy, zpěv a mluva na playback, tanec, kostýmy, líčení – to vše 
určitě stálo za skoro půl roku nacvičování a zkoušení místních žen. Pokud bych některé osoby 
neznala, tak bych ani neodhalila, že některé mužské role ztvárňují ženy. Všechny účinkující 
tímto téměř profesionálním výkonem nasadily vysokou laťku J

Nesmím opomenout ani místní pány, kteří si naopak během krátké chvíle připravili 
komické vystoupení, kdy za tónů bondovské skladby Skyfall odhalili svá mužná těla v moři  
a sličný plavčík zlikvidoval žraloka.

Přeji mnoho elánu do dalších akcí! Více informací o připravovaných aktivitách najdete  
na stránkách obce v sekci pozvánky.

Gabriela Formánková

VELIKONOČNÍ DEKORACE OD DěTÍ

Na středu 29. března 2017 byla pro děti připravena velikonoční dílnička, tentokrát v sále 
kulturního domu. Paní knihovnice Drahomíra Klikarová připravila dětem nápadité vzory 
papírových dekorací s tematikou jara. Vyrábět a tvořit přišlo na 30 dětí, které si domů odnesly 
vydařené výrobky.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Dne 31. března 2017 se v naší obci konal sběr nebezpečného odpadu, který nepatří 
do nádob na směsný komunální odpad. V naší obci se sběr koná pravidelně dvakrát ročně, 
a to na jaře a na podzim. Tentokrát se ve vesnici vybral snad rekordní počet tohoto 
odpadu:

 televizory, monitory    15 ks

 velké spotřebiče     27 ks

 malé spotřebiče     63 ks

 lednice, mrazáky       5 ks

 PC komponenty, rádia    65 ks

 zářivky        5 ks

 pneumatiky osobní  124 ks

 pneumatiky nákladní      6 ks

 obaly od nebezpečných látek     0,1 t

 oleje        0,01 t

 barvy, lepidla       0,72 t

Firmě AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., zaplatila obec za tyto služby částku  
30 767  Kč.
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DIVADELNÍ HRA CELA PRO DVA BAVILA DIVÁKY

V pátek 31. března 2017 jsem opět po roce zasedla na židli v sále kulturního domu 
v Petrovicích a před zataženou oponou jeviště jsem přemýšlela, co mám čekat od divadelního 
spolku SPK PETROVICE, z.s. o komedii CELA PRO DVA. Po přečtení úvodního  slova skvělým 
hercem a režisérem v jedné osobě – Jiřím Nejedlým - jsem se těšila na hru plnou akce,  
11 malých přestávek pro výměnu kulis, protože děj se odehrával v cele s dvoupatrovou postelí, 
jídelně s UHO omáčkou, dvoře s posilovnou a ve sprše s netekoucí vodou.  Vězeňské prostředí 
vykreslilo spousty zajímavých situací, např. tři dospělí chlapi a jedna palanda, jeden záchod 
pro dva s akutními zažívacími problémy a to nejdůležitější – vyřešit, jak se dostat z vězení 
ven. Jestli se jim to podařilo, tak na to se musíte přijít podívat osobně. Co ale už vím, podle 
nadšeného publika se tento kousek zábavy ochotníkům povedl. 

Jana Nováková, Moravský Krumlov

JARO SE OTVÍRÁ, NOVý ČAS NASTÁVÁ

Od konce března se opět došková chalupa postupně zaplňuje dětskými hlásky a zvídavými 
otázkami, neboť se u příležitosti začátku jarního období spustil další (v pořadí už pátý) školní 
pořad. Tentokrát na téma velikonočních svátků, které jsou typické pro jaro. Děti se dozví, 
kolik práce měli lidé na poli, jaké velikonoční tradice se dodržují v Petrovicích, co všechno 
připravovaly hospodyňky v kuchyni, jak se dříve barvila a zdobila vejce, děti si vyzkoušely 
uplést pomlázku, upekly si jidáše a na památku si ozdobily kraslici z kachního vejce. 
Nechyběla ani svačinka – mazanec s marmeládou a kakao. Na stránkách zpravodaje přinášíme 
reakci z MŠ Jamolice:
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Dobrý den, paní starostko,
ještě jednou chceme poděkovat za včerejší příjemně strávené dopoledne u vás v Petrovicích. 
Děti vyprávěly svým mladším kamarádům ve školce, co všechno viděly a vyzkoušely, nejvíc je 
zaujalo zdobení a barvení vajec a pečení „jidášů“. My dospělí oceňujeme kromě vaší perfektní 
přípravy klidnou a přátelskou atmosféru, jak se na starou doškovou chalupu sluší. Všechno 
máte dobře organizačně zvládnuté. Cena vstupného je symbolická, když si uvědomíme, že se 
nám věnovalo několik „tetiček“ a děti měly stylovou svačinu a ještě dostaly domů ozdobená 
vajíčka a čerstvě upečené „jidáše“.

Je prostě vidět, že vás to všechny baví. Rádi se k vám zase někdy podíváme a o dobrou 
zkušenost se podělíme. 

S pozdravem Hana Chvátalová, MŠ Jamolice, 30.3.2017

Ze sportu
ZNOJEMSKÉ  PIVO IV. TŘÍDA SKUPINA B (ročník 2016 – 2017)

JARO 2017
16. kolo 23.4.2017  Branišovice – Petrovice  10.15 hodin
17. kolo 30.4.2017 Petrovice – Skalice  10.15 hodin
18. kolo 7.5.2017  Miroslav C – Petrovice  16.30 hodin
19. kolo 14.5.2017 Petrovice – Rybníky   10.15 hodin
20. kolo 21.5.2017 Troskotovice – Petrovice  16.30 hodin
21. kolo 28.5.2017 Petrovice – Jezeřany B  10.15 hodin
22. kolo 4.6.2017  Trstěnice – Petrovice  16.30 hodin

Pozvánky

květen    TURNAJ V RUSKýCH KUžELKÁCH
pořádá TJ, turnaj smíšených dvojic bez věkového omezení v ruských kuželkách, dětské hřiště 
u KD, termín bude přesněn 

so 10. 6    MORAVSKOKRUMLOVSKEM NA KOLE
pořádá mikroregion Moravskokrumlovsko, trasy pro cyklisty přes všechny obce mikroregionu 
se zastávkami na zajímavých místech, v cíli tombola, občerstvení, více informací bude na 
plakátech

so 17. – ne 18. 6.  SETKÁNÍ SDH Z OBCÍ PETROVICE
 17.6.2017 – v 16 hodin přivítání a slavnostní zahájení
 17 – 18 hodin možnost prohlídky muzea v doškové chalupě
 od 20 hodin taneční zábava na fotbalovém hřišti, hraje Codex
 (v případě deště v kulturním domě)

  18.6.2017 - v 10 hodin společné posezení hasičů v kulturním domě
 11 – 12 hodin možnost prohlídky muzea v doškové chalupě
 12 – 13 hodin oběd v kulturním domě pro přihlášené členy SDH
 14 hodin ukončení akce

st 5. 7., čt 6. 7.  5.  MEMORIÁL  BRATRŮ  VESELýCH 
areál fotbalového hřiště, turnaj v nohejbalu, posezení pod pergolou, venkovní zábava se 
skupinou Trilobit, občerstvení zajištěno, atrakce pro děti
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Pohledy do minulosti

PADESÁT ODSTÍNŮ KOKEšPERKŮ

Petrovice jsou vinařskou obcí s dlouhou tradicí pěstování vinné révy sahající do 13. století. 
Naše obec měla vlastní horenské právo a také šibenici k trestání závažných provinění proti 
tomuto právu. Podrobnou sondu do historie petrovického vinařství si necháme na někdy příště. 
Tentokrát nás bude zajímat hlavně místo, kde se petrovické vinohrady nachází, konkrétně 
viničná trať Kokusové hory vzdálená asi 1 km jihozápadně od naší obce. Petrováci znají toto 
místo spíš pod tradičním názvem Kokešperky nebo prostě jako petrovské vinohrady.

Viničná trať Kokusové hory má rozlohu 52,5 hektarů a zasahuje částečně také do katastru 
Míšovic. Na přelomu let 2013 a 2014 zakoupila tyto vinice firma Znovín se sídlem v Šatově 
u Znojma. V roce 2016 byly vytrhány staré révové porosty a během podzimu probíhaly 
přípravné práce na jarní výsadbu nových vinic. Výsadba byla dokončena právě v těchto dnech. 
Během příprav na výsadbu byla provedena hluboká orba, díky které máme výjimečnou možnost 
nahlédnout do geologického podloží a dozvědět se více o geologické minulosti tohoto území. 

Jedete-li po silnici na Znojmo od kadovské křižovatky z kopce dolů směrem na Hostěradice, 
můžete na svahu po pravé straně silnice pozorovat obrazce pestrých barev od sněhobílé přes 
různé odstíny okrově žluté až po čokoládově hnědou. 

Bílá barva ukazuje na vrstvy kaolínu. Odstíny okrově žluté prozrazují, kde se v podloží 
nachází jemnozrnné miocenní písky. Místy výrazně rezavý odstín těchto písků souvisí s vyšším 
obsahem železa většinou v podobě železitého tmele mezi zrny písku. Čokoládově hnědé pruhy 
jsou výsledkem lidské činnosti – jedná se o rozorané terasy vzniklé splavením tmavé ornice.

Pestré geologické podloží v petrovských vinohradech.

Pestré podloží je výsledkem různorodých geologických procesů. Určující pro modelaci 
krajiny jsou vlastnosti nejstaršího podloží tzv. krystalinika. V našem případě je to břidličnatá 
hornina zvaná fylit. Je to přeměněná (metamorfovaná) hornina náležící k geologické jednotce 
zvané moravikum. Je součástí českého masivu, který se utvořil již v období starohor. Navětralé 
fylity modrošedé barvy vychází na povrch v horní části vinice. Jsou relativně měkké, málo 
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odolné, snadno podléhají zvětrávání. Domníváme se, že malá odolnost těchto fylitů je určující 
pro členitý tvar terénu včetně jakoby vykousnuté hory, z čehož bývá mylně odvozován název 
Kokusové hory. Více o vzniku tohoto názvu viničné trati napíšeme příště. 

O něco mladší, z období prvohor, je ostrůvek devonského vápence. Vychází na povrch 
v podobě vápencové skály zčásti odtěžené. Z dálky má podobu akátového ostrůvku uprostřed 
vinice. Ložisko vápence bylo v minulosti opakovaně využíváno k pálení vápna. Zdejším 
vápenickým pecím se také budeme věnovat příště.

Různé barvy místních hornin: modrošedý fylit, bílý kaolin, tmavočervený železitý pískovec.

Z třetihor pochází bílé polohy kaolínů. Vznikly zvětráváním místních hornin v tropickém 
klimatu ještě před miocenní mořskou záplavou. Tzv. kaolinizace probíhala na souši, ale 
ve vlhkém a teplém klimatu. Základem pro vznik kaolinu byly horniny obsahující živec. 
Působením monzunových dešťů docházelo k zvětrání živců a vymytí draslíku, sodíku a železa. 
Na místě zůstal bílý kaolín. Pro nás je důležité, že vyplavené železo se pak nedaleko odsud 
v prohlubních a puklinách usazovalo vysrážením z roztoků. Takto vzniklo nejen rezavé 
zbarvení okolních usazených hornin, ale také ložiska železné rudy, které byly v tomto prostoru 
v minulosti těženy. I o historii dolování železné rudy v Petrovicích se dozvíte příště.

V závěru třetihor jsme měli v Petrovicích moře. Zbytkem po mořské záplavě jsou polohy 
jemnozrnných miocenních písků různých odstínů žluté barvy hojně nacházené i přímo ve vsi. 
V naší vinici najdeme miocenní písky zejména nad vápencovým ostrůvkem. Písek zde má 
výrazně rezavou barvu v důsledku zvýšeného obsahu železa. Místy jsou písky stmelené železem 
natolik, že tvoří tvrdé železité pískovce. Některé kusy mají tak vysoký obsah oxidů železa, 
že je můžeme považovat za zde dříve těženou železnou rudu. Tyto kusy mají nejtmavší barvu 
a jsou o poznání těžší než běžné železité pískovce.

Mořská záplava dotvořila také tvar terénu a přeplavila starší zvětraliny. Finální úpravu 
terénu provedl člověk, který zde od 13. století pěstoval vinnou révu. Průvodním jevem 
hospodaření bylo terasování svahů. Důsledkem pak byla vodní eroze, tj. splavování ornice 
po svahu dolů a usazování tmavě hnědých hlín u hrany terasy. Tyto tzv. agrární terasy byly 
nyní rozorány a projevují se viditelně jako čokoládově hnědé pruhy.

Napsali Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi 

za pomoci Mgr. Jaroslava Šmerdy, geologa Jihomoravského muzea ve Znojmě.
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190 LET šKOLNÍ BUDOVY

V letošním roce si připomínáme 190 let od postavení školní budovy. V minulém čísle 
zpravodaje jsme o škole psali a příspěvek jsme doplnili fotografiemi, na kterých jsme si mohli 
připomenout, jak se její podoba měnila v čase. Školnímu tématu a také trochu počtům bude 
věnován i dnešní „pohled do minulosti“. 

Jak bylo řečeno, nová jednotřídní škola byla v Petrovicích postavena v roce 1827 na obecní 
pastvině na okraji vesnice. K výstavbě samotné se bohužel nedochovaly písemnosti. Zmiňuje 
se o ní zápis ve školní kronice, založené až roku 1888. Dočteme se jen, že „školní budově ono 
místo vykázáno, na němž se nyní od roku 1827 nalézá.“ Po celé 19. století petrovickou školu 
navštěvovaly děti nejen z Petrovic, ale i z Dobelic a Lesonic, než si v těchto vsích postavili 
vlastní školy. Na dvojtřídní byla petrovická škola rozšířena roku 1884, kdy byly přistavěny 
další místnosti. Počátkem třicátých let 20. století došlo k opravě a přestavbě již stoleté školní 
budovy. Škola v Petrovicích byla zrušena k 1. září 1977 a pokud jsme se ve škole naučili dobře 
počítat, tak školní budova sloužila dětem ke vzdělávání rovných 150 let. A ještě jedno kulaté 
číslo. Ve druhé polovině 70. let byla budova adaptována na mateřskou školu, takže budova 
nadále plní svůj účel, ke kterému byla postavena a předškolní děti ji navštěvují již 40 let.

U čísel ještě zůstaneme. Ne nadarmo se zpívá „Statistika nuda je, má však cenné 
údaje“. Ze zápisů ve školních kronikách jsme vypsali počty žáků navštěvujících školu. Vidíme 
například, že nejvíce dětí  - celkem 194 - bylo ve školní matrice zapsáno ve školním roce 
1898/99. Oproti tomu nejméně dětí – jen 22 - chodilo do školy v roce 1964. Zajímavé jsou 
i údaje o počtu dívek a chlapců. Ale to nechme milovníkům statistik. 

Je třeba si ještě připomenout, že se ve škole nejen učilo, ale budova byla také bydlištěm 
pro všechny učitele, kteří v Petrovicích působili. Správců školy, kteří byli označováni jako 
nadučitelé, řídící učitelé, později ředitelé se za 150 let existence školy vystřídalo jen  
14 (a zajímavé je, že všichni byli muži). Podíváme-li se na odučená léta správců školy, tak 
vidíme, že mnozí učitelé strávili za petrovickou katedrou svá nejlepší léta a určitě i pro žáky 
bylo příjemné, že se jim každý rok neměnil pedagog. Nejdéle ve škole působil Antonín Jan 
Hrůza. V letech 1834-1872 tedy za 38 let odučil dvě generace petrovických dětí. Předtím 
vyučoval 24 let v Bohuticích.  Školní službě se tedy věnoval pro nás neuvěřitelných 62 let. 
Nadučitel Josef Povolný zde působil v letech 1896 až 1923 tedy 27 let. A nejstarší pamětníci si 
ještě vybaví všestranně aktivního řídícího Oldřicha Kypra (1929-1948). Pro úplnost – pedagogů 
prošlo petrovickou školou (obecnou, národní, základní) celkem 47, z toho 31 učitelů  
a 16 učitelek. Někteří se zde zastavili jen krátce, jiní zanechali v dějinách obce a v životech 
jejich obyvatel nesmazatelnou stopu. Industriálních učitelek ženských ručních prací 
a domácích nauk bylo 14. Ze zažloutlých stránek dvou dochovaných školních kronik můžeme 
však vyčíst daleko více. 

Cílem tohoto příspěvku není nostalgické vzpomínání na školu, která tu byla a už není. 
Spíše to berte jako pozvání na tematickou výstavu o škole, kterou jsme nachystali v doškové 
chalupě. Starší Petrováci mohou znovu zasednout do připravené školní lavice a zavzpomínat 
a ti mladší se mohou aspoň poučit. Zároveň je i výzvou pro pamětníky. Velmi rádi bychom 
doplnili obecní archiv o vysvědčení (zejména vysvědčení „na odchodnou“), žákovské knížky 
(i s nevyretušovanými poznámkami). Pokračujeme ve skenování školních fotografií, zejména 
nám chybí ty z válečných a těsně poválečných let (tj. roky 1939-1950). Uvítáme, pokud máte 
a již neužijete, když nám věnujete školní aktovky, penály, tabulky... čím starší, tím lepší. 

A na závěr.  Kdo rád psával slohovky, sedněte a pište. Vaše rukopisné vzpomínky na školní 
léta v petrovické škole můžeme zveřejnit třeba v příštím čísle zpravodaje.

Bronislav a Eva Grunovi
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PŘEHLED 
POČTU ŽÁKŮ  

 
údaje převzaty ze školních kronik  
dle stavu na začátku školního roku 

 
 
školní 

rok 
počet 
žáků chlapci dívky  

1888/89 179 - - dvojtřídka 
1889/90 175 - - dvojtřídka 
1890/91 174 - - dvojtřídka 
1891/92 173 - - dvojtřídka 
1892/93 184 - - dvojtřídka 
1893/94 192 - - dvojtřídka 
1894/95 186 - - dvojtřídka 
1895/96 186 - - dvojtřídka 
1896/97 178 82 96 dvojtřídka 
1897/98 185 91 94 dvojtřídka 
1898/99 194 94 100 dvojtřídka 
1899/00 144 75 69 dvojtřídka 
1900/01 139 74 65 dvojtřídka 
1901/02 145 70 75 dvojtřídka 
1902/03 147 73 74 dvojtřídka 
1903/04 134 61 73 dvojtřídka 
1904/05 138 57 81 dvojtřídka 
1905/06 135 55 80 dvojtřídka 
1906/07 140 58 82 dvojtřídka 
1907/08 147 62 85 dvojtřídka 
1908/09 146 62 84 dvojtřídka 
1909/10 149 56 93 dvojtřídka 
1910/11 142 57 85 dvojtřídka 
1911/12 143 60 83 dvojtřídka 
1912/13 146 62 84 dvojtřídka 
1913/14 78 35 43 dvojtřídka 
1914/15 71 36 35 dvojtřídka 
1915/16 63 34 29 jednotřídka 
1916/17 53 28 25 jednotřídka 
1917/18 50 28 22 jednotřídka 
1918/19 63 34 29 jednotřídka 
1919/20 79 39 40 dvojtřídka 
1920/21 68 32 36 dvojtřídka 
1921/22 67 33 34 dvojtřídka 
1922/23 69 37 32 dvojtřídka 
1923/24 54 29 25 dvojtřídka 
1924/25 50 27 23 dvojtřídka 
1925/26 60 30 30 dvojtřídka 
1926/27 60 30 30 dvojtřídka 

školní 
rok 

počet 
žáků chlapci dívky  

1927/28 62 35 27 dvojtřídka 
1928/29 62 34 28 dvojtřídka 
1929/30 60 29 31 dvojtřídka 
1930/31 54 26 28 dvojtřídka 
1931/32 64 30 34 dvojtřídka 
1932/33 66 28 38 dvojtřídka 
1933/34 63 28 35 dvojtřídka 
1934/35 54 24 30 dvojtřídka 
1935/36 53 24 29 dvojtřídka 
1936/37 48 24 24 dvojtřídka 
1937/38 48 22 26 dvojtřídka 
1938/39 46 24 22 dvojtřídka 
1939/40 46 26 20 dvojtřídka 
1940/41 36 20 16 jednotřídka 
1941/42 32 13 19 jednotřídka 
1942/43 36 14 22 jednotřídka 
1943/44 44 17 27 jednotřídka 
1944/45 53 21 32 dvojtřídka 
1945/46 48 23 25 dvojtřídka 
1946/47 49 24 25 dvojtřídka 
1947/48 46 23 23 dvojtřídka 
1948/49 48 27 21 dvojtřídka 
1949/50 42 24 18 jednotřídka 
1950/51 41 21 20 jednotřídka 
1951/52 32 18 14 jednotřídka 
1952/53 38 22 16 jednotřídka 
1953/54 32 15 17 jednotřídka 
1954/55 43 22 21 dvojtřídka 
1955/56 42 23 19 dvojtřídka 
1956/57 45 16 29 dvojtřídka 
1957/58 47 21 26 dvojtřídka 
1958/59 53 28 25 dvojtřídka 
1959/60 53 26 28 dvojtřídka 
1960/61 52 25 27 dvojtřídka 
1961/62 47 25 22 dvojtřídka 
1962/63 44 21 23 dvojtřídka 
1963/64 38 19 19 dvojtřídka 
1964/65 22 13 9 jednotřídka 
1965/66 23 14 9 jednotřídka 
1966/67 29 15 14 dvojtřídka 
1967/68 30 17 13 dvojtřídka 
1968/69 25 9 16 dvojtřídka 
1969/70 - - - dvojtřídka 
1970/71 34 15 19 dvojtřídka 
1971/72 - - -  
1972/73 - - -  
1973/74 - - -  
1974/75 - - -  
1975/76 - - -  
1976/77 - - -  
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Příspěvky čtenářů
Sestra J. Svobody p. Klímová 

s dcerou, Josef Cyrek se synem 
Josefem, Marie Cyrková roz. 
Hladíková, Marie Hladíková, 
Marie Badalová, žofie Badalová 
r. Hladíková před domem rodiny 
Hladíkovy čp. 30 v 50. letech.

Marie Hladíková a Marie Cyrková 
s Ludvíkem, Josefem a Jaromírem 
Hladíkovými na dvoře domu čp. 30 
o přestávce při mlácení o žních 1954, 
foto JUDr. Jaromír Svoboda.
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JUDr. Jaromír Svoboda, portrétní fotografii 
poskytl Archiv Národního divadla 

FOTOGRAF NÁRODNÍHO DIVADLA V PETROVICÍCH

Dlouholetým fotografem ND v Praze byl JUDr. Jaromír Svoboda 
(1. 4. 1917- 27. 7. 1992).

Jaromír Svoboda se narodil v Brně a vystudoval práva v Praze na Univerzitě Karlově. 
Současně se studiem práv se věnoval i opernímu zpěvu. V letech 1945-48 působil v opeře 
Divadla 5. května, kde ztvárnil i velké role z oboru lyrického tenoru jako Don José v Bizetově 
Carmen (1946) nebo Jeníka ve Smetanově Prodané nevěstě (1947). V roce 1948 byla tato 
opera převedena do ND, kde J. Svoboda působil jako zpěvák do roku 1952. Také zde v tomto 
období zpíval vedle epizodních i náročné tenorové role.  Od roku 1953 se věnoval výlučně 
fotografii z tvorby a života ND a později i mnoha mimopražských divadel. Stal se vynikajícím 
divadelním fotografem. Vytvořil desetitisíce fotografií dokumentujících české divadlo. 

J. Svoboda prezentoval své fotografie na více jak 300 divadelních výstavách v ČSR 
i v cizině. Jako jediný z našich divadelních fotografů byl zván k práci na zahraničních scénách 
(např. ve Vídni, Berlíně, Moskvě, Londýně, Stratfordu, Stockholmu, Bruselu, San Francisku 
atd.)

Přátelství mezi rodinou Jaromíra Svobody a jeho rodiny s rodinou Ludvíka Hladíka 
(Petrovice čp. 30) započalo koncem třicátých let, kdy v Brně do rodiny Svobodových nastoupila 
na výpomoc dcera L. Hladíka  - Marie (provdaná Cyrková). 

Jedním dokladem návštěvy J. Svobody v Petrovicích je soubor fotografií z období žní v roce 
1954. Žně v tehdejší době byly vedle svátků, svateb a pohřbů další příležitostí setkávání 
širšího okruhu příbuzenstva. Soubor fotografií, které vlastní autor článku, byl poskytnut 
k naskenovaní do obecního fotoarchivu obce Petrovice. 

Z dochovaných fotoportrétů rodičů Marie Hladíkové Cyrkové se lze domnívat, že i autorem 
těchto fotografií je rovněž Jaromír Svoboda a navštívil Petrovice před rokem 1950, kdy ještě 
žil otec M. Cyrkové Ludvík Hladík.  
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Přátelství mezi rodinou J. Svobody a M. Hladíkové Cyrkové bylo celoživotní. Při každé 
návštěvě Prahy navštívila Svobodovy. Pro lepší orientaci v Praze ji doprovázel její bratr 
František, který po propuštění z vězení z politických důvodů, žil v Praze. 

Do místní knihovny byly zařazeny knihy, z nichž byly čerpány některé biografické údaje 
o Jaromíru Svobodovi: J. Svoboda - Národní divadlo zblízka, H. Thein – foto J. Svoboda - 
Žil jsem operou, Čtení o Národním divadle a Národní divadlo a jeho předchůdci. Místní 
čtenáři mají tak možnost blíže se seznámit s fotografickou tvorbou J. Svobody. Na stránkách 
archivu ND lze najít přehlídku tisíce divadelních fotografií z inscenací v Národním divadle. 
Mezi fotografiemi jsou také jeho vlastní civilní fotky. Přímý odkaz je: http://archiv.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=3629&sz=0&abc=S&pn=356affcc-f301-
3000-85ff-c11223344aaa

Ing. Jaromír Hladík, Brno

k tisku připravila Eva Grunová

Zajímavosti kolem počasí

Připravili jsme pro vás novou rubriku, kde se dočtete informace o počasí v uplynulém 
čtvrtletí. Díky amatérskému pozorování a denním záznamům paní Jaroslavy Vespalcové vám 
přinášíme přehled počasí v uplynulém období.

Paní Vespalcové děkujeme za zpracování a poskytnuté údaje.

LEDEN 2017
nejnižší noční teplota:  20.1.   -18 °C
nevyšší noční teplota: 4.1. a 13.1.  -1 °C
nejnižší denní teplota: 24.1.   -7 °c
nejvyšší denní teplota: 13.1.   +4 °C

Celkem bylo 23 dnů oblačno nebo zataženo a napadlo 25 cm sněhu, z toho 31.1. celkem 
13 cm. Začátkem ledna byla silná námraza na stromech a silný vítr.

ÚNOR 2017
nejnižší noční teplota: 14.2.   -7 °C
nejvyšší noční teplota: 23.2.   +6 °C
nejnižší denní teplota: 8.2. a 9.2.  -0,5 °C
nejvyšší denní teplota: 23.2.   +12,5 °C
Celkem bylo 20 dnů oblačno až zataženo.
   dne 1.2. sníh 2 cm
   dne 3.2. silná mlha, viditelnost cca 100 m
   dne 17.2. mrznoucí déšť
   od 22.2. bylo vidět včely

Celkem v tomto měsíci spadlo 8 mm srážek.
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BŘEZEN 2017
nejnižší noční teplota: 27.3.   -2,5 °C
nejvyšší noční teplota: 30.3.   +11,5 °C
nejnižší denní teplota: 10.3. a 12.3.  +8 °C
nejvyšší denní teplota: 29.3.   +22 °C

Celkem bylo 18 dnů oblačno až zataženo, spadlo 18 mm srážek. Začátkem března byl 
na mokřadech a v polích spatřen párek divokých kachen, dále skřivani a holubi hřivnáči. 
V druhé polovině měsíce kvetly v přírodě fialky, létaly čmeláci a kvákaly žáby.

Jaroslava Vespalcová

Co je psáno v kronikách

ROK 1945

Rok 1945 začal ukazovat blížící se osvobození. V polovině února hrnuly se na neupravených 
vozích s nejnutnějšími zavazadly proudy německých uprchlíků ze Slezska a východu po našich 
silnicích.

Ve čtvrtek 22. 2. večer navštívili partyzáni některé domy v Petrovicích a dali se zavést 
přes Dobřínsko do Dukovan. Po celou zimu i v r. 1944 podporovaly mnohé rodiny ruské zajatce 
pracující na Leskouně.

Velice často přelétávaly nad námi roje bombardovacích i stihacích letadel, hlavně 
amerických a anglických. Vyučování ve škole bylo nepravidelné. Děti docházely jen pro úlohy 
a často musily pro letecké nebezpečí rychle opustiti školu.

Začátkem dubna přijela do Petrovic tlupa maďarských vojáků, kteří za pomoci občanů 
musili budovati kulometná hnízda u silnice v polích a překážky ze silných kmenů. U nás zřízeny 
překážky u kováře Hladíka, u Vincence Vespalce aj. Bognera čís. 3. Vesnicí projížděli němečtí 
vojáci a byla slyšeti dělostřelecká palba a letecké bombardování z východu a jihovýchodu.

Občané a žáci upozorňováni jak se chovati při leteckém náletě, o zásobách písku k hašení, 
o skrýších a úkrytech jak pro občany, tak i pro zásoby potravin a šatstva. Skoro každý občan 
si ukryl zásoby a šatstvo. Nejvíce obsazeny byly všechny sklepy, ve kterých mnohé rodiny 
přespávaly, popř. se ukrývaly při přeletu letadel. V této době pro nás nejstrašnější očekávali 
jsme příchod Rudé armády, neboť ta již 18. dubna obsadila Ivančice. Od 18. dubna do 8. 
května jsme každý den v napětí a rozčilení očekávali, kdy Rudá armáda nás osvobodí. Zatím 
v Mor. Krumlově nastala panika. Němci kvapem prchali hlavně přes Petrovice do Hostěradic 
a pak dále. Začal hořet cukrovar, cihelna, kde byly velké sklady vysokých bot, šatstva, prádla 
apod. Naši občané jak se to dozvěděli, pospíchali do M. Krumlova a zachránili dosti velkou 
část v té době vzácných potřebných věcí.

Pět rodin německých přistěhovalců z Petrovic s vozy a koni, zásobami apod. kvapem 
prchalo na západ. Též tlupa Maďarů opustila naši vesnici.

Koncem dubna stálo asi 12 občanů po 9. hod. večer u hřbitova (u Kotkových). V tom přijely 
dva povozy obsazené opilými německými  dobrovolníky z Mor. Krumlova, kteří bez upozornění 
začali do nich střílet. Byli raněni Jakub Vespalec, kolář a František Bílek a též jeho 18letý syn 
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František, který utrpěl těžké poranění. Nejvážnější moment pro občany byl, když projížděl 
vesnicí dr. Grohsschmiedt z Mor. Krumlova. Uviděl opuštěnou hasičskou motorovou stříkačku 
(krumlovskou) v Petrovicích, kterou místní hasiči odtáhli od Kadova do Petrovic a z které 
zmizely  bedny pancéřových pěstí.

Starosta Boh. Záviška zaveden „pod revolverem“ ke stříkačce a nařízeno mu, aby co 
nejdříve byla stříkačka i se zbraněmi odvezena do Hostěradic. V případě, že se pancéřové 
pěstě nenajdou, pohroženo jemu i jiným občanům krutými tresty. Na štěstí zakopané pěstě 
byly donešeny, stříkačka odvezena a tím událost vyřízena.

Nejvážnější den bylo pondělí 7. května. Od časného rána do pozdního večera a pak celou 
noc hřměly neustále nad námi roje sovětských letadel, které shazovaly pumy. Zvláště Mor. 
Krumlov, méně Dobelice a Vémyslice byly postiženy.

Nejstrašnější noc byla z pondělí 7. na 8. května 1945. Zbytky prchající německé armády 
se snažily co nejrychleji se odpoutati od blížící se Rudé armády. Celá naše vesnice byla 
plna něm. tanků a vojáků. Štěstím pro Petrovice bylo, že se Němcům večer od nás podařilo 
po přeplněných silnicích utéci, neboť sotva opustili naši vesnici, již se ukázaly letky ruských 
letadel a osvětlujíce si terén, začaly utíkající bombardovat. Většina našich občanů byla 
uschována ve sklepích. Např. za školou v 6 sklepích bylo asi 100 lidí. Ještě ráno o ½ 8 v úterý 
8. 5. střílel několik ran opozdivší se něm. tank od školy, ale pak rychle ujel k Hostěradicím. 
Válečnými akcemi poškozena byla dělostřeleckým nábojem věž našeho kostela (Na věži je 
ruský náboj zastaven).

K 8. hod. 8. 5. objevily se v naší vesnici prvé ruské tanky, obsazené rudoarmějci. Unavení, 
ale jásající občané se slzami v očích vítali ruské osvoboditele. Každý se snažil rudoarmějce 
pohostiti, stisknouti jim ruce a poděkovat jim za osvobození. Odpoledne již zavlály na škole, 
faře, mlýně a na všech budovách čsl. a i ruské vlajky. Správu obce převzal národní výbor 
s předsedou Raimundem Fukalem, mlynářem, v čele. Ve výboru byli též Jan Šup, Alois 
Vespalec č. 21, Oldřich Kypr, Jakub Šibral aj.

Utvořena skupina místních „partyzánů“, aby udržovala pořádek a poskytovala rady 
a pokyny několik dní projíždějící Rudé armádě.

V květnu počasí krásné, vše pokryto prachem silničním, který zvířily kolony ruských tanků, 
aut, dobytka, koní apod.

Již 14. května 1945 začalo ve škole normální vyučování, třeba jen v jedné třídě; učitel  
Fr. Janoušek nastoupil jako říd. uč. do Lesonic.

V neděli 1. července vykonány volby nového míst. národního výboru v radnici. Každý 
občan, nejméně 18ti letý, mohl napsati na hlasovací lístek jména 12 občanů, kteří budou 
hájiti jeho zájmy. Podle výsledku volby obdrželi z odevzdaných 255 platných hlasů (celkem 
bylo 354 zapsaných voličů): Raimund Fukal (nedopsáno - pozn. redakce).

Na práce (nucené) do Německa a jinam byli zataženi 
Anna Bauerová, na 8 měsíců k Mnichovu r. 1944
Bedřiška Psotová, na 9 měsíců k Mnichovu r. 1944
Františka Šídlová, na 12 měsíců tamtéž
Anna Sobotková, na 12 měsíců tamtéž
Jan Schovanec, v r. 1942 až 1945, Merseburg
Jaroslav Vespalec, 8 měs., Mnichov a karný tábor
František Psota, 24 roků starý, Linec a v Mauthausenu
František Solař, Hanover, Jihlava
František Svoboda, Kaprun (Štýrsko)
Stanislav Procházka, 11 měs., Mnichov
Jan Bogner, 11 měs., Mnichov
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Miroslav Smetana, 11 měs., Mnichov
Frant. Daňhel a Bohumír Vespalec (zákopové práce v Rakousku)
Josef Bogner (3 měsíce) v Šoproni

Žně začaly v polovici července. Ve škole zřízen prázdninový útulek pro děti. Po dobu  
5 týdnů, v době žní, navštěvovalo útulek až 30 dětí. Docházely do útulku dopol. i odpoledne. 
Dozor nad nimi měla Emilie Sobotková, které pomáhaly žákyně měšť. školy Libuše Kyprová, 
Zdeňka Fukalová a Marie Psotová.

Dne 22. července konána mimořádná volná schůze sboru dobrovolných hasičů.

Dne 5. srpna u ozdobeného hrobu ruského vojína vykonána vzpomínka na Rudou armádu 
a zahrána čsl. a sovět. hymna. Pak na hřišti konány dožínky a zatančena česká beseda. 
Z čistého výtěžku zakoupen v ceně 10.000 Kč promítací přístroj pro zdejší školu.

Dne 3. září ve schůzi míst. nár. výboru zvolen předsedou Bohumil Záviška, rol., čís. 43.

Ve dnech 16., 17. a 18. září konány hody. 20. září bylo vinobraní.

8. října převzal funkci zásob. referenta Jan Šup, když před ním vystřídali se Věra Fialová, 
Eduard Hezina, Jan Schovanec a Rudolf Jiřikovský.

V r. 1945 konány velice často rušné schůze míst. národního výboru a různých komisí.  
V tomto roce odstěhovalo se do pohraničí více jako 100 osob. Největší část odešla na přidělená 
hospodářství do Kadova a to Fr. Opálka, Ondř. Buchta, Jos. Grausgruber, Ant. Bauer, Ant. 
Šídlo, Václav Vodák, Josef a Vlad. Vespalec, Fr. Ševčík aj.

28. října vykonána v hostinci oslava svátku svobody a 4. listopadu slavnost k 28. výročí 
velké říj. ruské revoluce. 

2. prosince sehrála mládež div. hru „Děvče jako květ“ a 31. prosince silvestrovskou zábavu.

(pokračování příště)
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Masopust 2017.
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Petrovičtí ochotníci - zleva: Vlastislav Solař, Ondřej Záviška, Jiří Nejedlý (z Němčiček), 
Tomáš Vespalec, Jan Schovanec, Pavel Hladík, Jiří Záviška.

Divadelní 
představení 
Cela pro dva 
byla odehrána 
celkem pětkrát.


