
ZPRAVODAJ OBCE
P E T R O V I C E

ročník 10, číslo 2/2017 (duben - červen)

V červnu zdobily mokřadní louky desítky květů kopretin.                      Foto: Irena Závišková
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K velikonočním svátkům patří obchůzka děvčat se Smrtolkou 2. dubna 
a hrkání místních hochů z pátku 14. dubna 2017.
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Ze zasedání zastupitelstva obce

57. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. dubna 2017
•	 ZO projednalo a  schválilo  žádost M. V. o odkoupení obecní parcely p.  č. 2635,  vinice 

o výměře 550 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za cenu 15 Kč za 1 m2.
•	 ZO projednalo a schválilo 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 za cenu 15 Kč za 1 m2.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost T. V. o pronájem části pozemku p. č. 613/8 o celkové 
výměře cca 7,5 m2 ve vlastnictví obce za cenu 10 Kč ročně. 

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  Smlouvu  o  právu  provést  stavbu  mezi  obcí  Petrovice 
a stavebníkem P. B. Předmětem smlouvy je právo stavebníka provést stavbu „Přípojka 
vodovodu a splaškové kanalizace k rodinnému domu na parcele 2758 a 2757 v Petrovicích 
u Moravského Krumlova“ na části parcely p. č. 2762 ve vlastnictví obce.

•	 ZO projednalo došlé žádosti na pronájem nebytových prostor  – pohostinství v objektu 
kulturního  domu.  Žádost  zaslali  Zdeněk  Vybíral,  Tomáš  Urbánek  a  Iveta  Jandásková.  
ZO  vyhodnotilo  došlé  nabídky  a  schválilo  pronajmout  uvedené  prostory  paní  Ivetě 
Jandáskové  z  Petrovic.  ZO  pověřilo  starostku  vypracováním  smlouvy  o  pronájmu 
nebytových prostor.

•	 ZO projednalo a  schválilo  žádost Martina Karandyszewského na konání  akce Memoriál 
bratrů  Veselých  2017  ve  dnech  5.  –  6.  července  včetně  taneční  zábavy  dne  5.  7. 
ve večerních hodinách. Akce se bude konat na hřišti a pod pergolou u kabin.

•	 ZO projednalo a schválilo vytvoření nové turistické trasy ve spolupráci s Klubem českých 
turistů.  Trasa  spojuje  Miroslav,  Miroslavské  Knínice,  Bohutice,  Lesonice,  Petrovice 
a Moravský Krumlov.

•	 ZO projednalo a schválilo pořízení software KEO4 Spisová služba, KEO4 SSL vazba na Czech 
POINT a KEO4 SSL vazba na konverzi z moci úřední za celkovou cenu 15 300 Kč bez DPH 
od dodavatele Organizační kancelář Znojmo s.r.o.

•	 ZO projednalo a schválilo Příkazní smlouvu mezi obcí Petrovice a Štěpánková dotace s.r.o. 
Předmětem smlouvy je obstarání výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace 
před OÚ Petrovice“. 

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a Štěpánková dotace s.r.o. 
Předmětem  smlouvy  je  provedení  administrativní  činnosti  (zpracování  dokumentace, 
žádosti  o  platbu  a  vypracování  závěrečné  zprávy  pro  MMR)  na  akci  „Oprava  místní 
komunikace před OÚ Petrovice“. 

•	 ZO projednalo  žádost MŠ Petrovice o příspěvek na opravu odsavače ve  školní  kuchyni 
a schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč.

•	 ZO  projednalo  organizační  zajištění  Zahájení  4.  sezóny  prohlídek  doškové  chalupy 
v sobotu 22. dubna od 14 hodin.

58. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. dubna 2017
•	 ZO  vzalo  na  vědomí  oznámení  ředitelky MŠ  Petrovice  o  přerušení  provozu MŠ  v  době 

hlavních prázdnin od 17. července do 1. září z důvodu malování jídelny a řádné dovolené 
zaměstnanců. 

•	 ZO vzalo na vědomí záznam o provedení prověrky na stavem BOZP 2017 v Mateřské škole 
Petrovice. 

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017. 
•	 ZO projednalo žádost T. S. o odkoupení obecní parcely p. č. 617/4, orná půda, výměra 
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70 m2. ZO schválilo záměr na prodej uvedené parcely, tento bude vyvěšen na úředních 
deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel p. č. 616/13 a 613/20 od paní A. B. za cenu 
35 Kč za m2.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  odkoupení  parcel  p.  č.  400/2,  400/9,  2753,  2754  a  2755 
od vlastníků D. H., D. Z., M. Z. a P. Z. za cenu 35 Kč za m2.

•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej částí obecní parcely p. č. 2282/1 o výměře 
1232 a 820 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  odkoupení  podílu  4/6  parcel  p.  č.  613/18,  616/15  a  2848 
od paní J. P. za cenu 35 Kč za m2.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  odkoupení  podílu  1/6  parcel  p.  č.  613/18,  616/15  a  2848 
od paní F. A. za cenu 35 Kč za m2.

59. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 11. května 2017
•	 ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2016 s výhradou. Současně 

schvaluje přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.
•	 ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Petrovice za rok 2016.
•	 ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice 

za rok 2016. 
•	 ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. st. 67/1 od paní K. K., Dolní Lutyně 

za cenu 5000 Kč.
•	 ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. 2962 o výměře 767 m2 od pana P. D. 

za cenu 35 Kč za m2.
•	 ZO projednalo a schválilo odkoupení parcel p. č.  616/10 o výměře 27 m2 a 612/3 o výměře 

64 m2 od paní M. F. za cenu 35 Kč za m2.
•	 ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. 616/11 o výměře 30 m2 od pana M. K. 

za cenu 35 Kč za m2.
•	 ZO projednalo a  schválilo odkoupení parcel p.  č. 2750 o výměře 766 m2 a p. č. 2870 

o výměře 443 m2 od pana J. H. za cenu 35 Kč za m2.
•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej obecní parcely p. č. 2121 o výměře 374 m2, 

částí obecní parcely p. č. 2282/1 o výměře 182 a 60 m2 a části obecní parcely p. č. 2239 
o výměře 2418 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou 
dobu.

60. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 25. května 2017
•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (pohostinství) 

mezi obcí Petrovice a Ivetou Jandáskovou.
•	 ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 617/4 (orná půda) o výměře 70 m2 

v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova panu T. S. z Moravského Krumlova.
•	 ZO projednalo návrh projektové dokumentace na akci „Lesopark Petrovice“ zhotovený 

Ing. Dušanem Utinkem.
•	 ZO  projednalo  a  schválilo  povolení  výjimky  z  nejvyššího  počtu  dětí  v  Mateřské  škole 

v  Petrovicích  na  školní  rok  2017/18,  a  to  z  počtu  dětí  24  na  počet  dětí  27.  Dále  ZO 
projednalo a schválilo hrazení mzdových prostředků a zákonných odvodů pro chůvu Danu 
Slámovou z rozpočtu školy poskytnutého zřizovatelem.

•	 ZO projednalo a vzalo na vědomí výsledky školní  inspekce v Mateřské škole Petrovice. 
Chod i vybavení mateřské školy bylo ze strany inspekce hodnoceno velmi kladně. 

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  zadávací  dokumentaci  pro  zadání  veřejné  zakázky  malého 
rozsahu  na  stavební  práce  „Oprava místních  komunikací  před  OÚ  Petrovice“  v  rámci 
dotačního programu z MMR Podpory obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy místních 
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komunikací. Lhůta pro podávání nabídek je do 15. 6. 2017 v 15:00 hodin na adresu 
OÚ Petrovice,  termín otevírání obálek a hodnocení nabídek  je 15. 6. 2017 v 15:10 
hodin na obecním úřadě. ZO schválilo oslovení následujících firem: Pelán stav, s.r.o., 
Inženýrské  stavby Neumann  s.r.o.,  Strabag  a.s., Miloš Ryšavý,  stavební  a  obchodní 
firma, s.r.o. a COLAS CZ, a.s.

•	 ZO projednalo a schválilo složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na  akci  „Oprava místních  komunikací  před OÚ Petrovice“:  Irena Závišková,  Roman 
Hájek a Helena Janštová, náhradníci Jana Čeperová, František Bílek, Tomáš Vespalec 
a Bohumír Vespalec.

•	 ZO projednalo a schválilo oslovení 3 firem na stavební práce na akci „Oprava chodníku 
před kostelem – Petrovice“, a to Pelán stav, s.r.o., Inženýrské stavby Neumann s.r.o., 
Miloš  Ryšavý,  stavební  a  obchodní  firma,  s.r.o. Termín  zhotovení  18.  9.  až  31.  10. 
2017.

•	 Starostka  informovala  ZO  o  přidělení  dotace  od  sdružení  Energoregion  2020 
v  rámci projektu „nákup malé komunální  techniky  II“ ve výši 52 000 Kč. Minimální 
spolufinancování obce je 13 000 Kč. ZO pověřilo starostku požádat firmu Agroservis 
Holý o cenovou nabídku na křovinořez, travní sekačku s pojezdem a foukač listí.

•	 Starostka  seznámila  ZO  s  aktualitami  z  96.  členské  schůze  mikroregionu 
Moravskokrumlovsko, která se konala 24. 5. ve Skalici. V rámci spolupráce obcí byla 
vybrána nejlevnější firma pro pořízení PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), 
a  to  Ing.  Vladimír  Novotný,  Třebíč.  Pro  naši  obec  činí  celková  cena  za  PENB  pro 
kulturní dům a mateřskou školu 6 175 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo odkoupení podílu 1/6 parcel p. č. 613/18, 616/15 a 2848 
od paní Z. F. z Jezeřan - Maršovic za cenu 38 Kč za m2.

61. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. června 2017
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2017.
•	 ZO projednalo a schválilo nákup pozemků p. č. 2790 o výměře 5434 m2, p. č. 2960 

o výměře 361 m2 a p. č. 2965 o výměře 375 m2, vše orná půda, od vlastníků O. Č., L. 
D. a H. S. za celkovou cenu 134 440 Kč.

•	 ZO projednalo a  schválilo  smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem je poskytnutí dotace 
ve výši 200 000 Kč na akci „Petrovice – oprava chodníku u kostela“ v rámci dotačního 
programu Program rozvoje venkova.

•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej obecních parcel p. č. 2864 o výměře 26 m2 
a p. č. 2865 o výměře 20 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem 
stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko se stavbou zděného oplocení zahrady 
p.  č.  83/2  a  se  zřízením  vjezdu  na  parcelu  83/2  v  k.  ú.  Petrovice  u  Moravského 
Krumlova.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  žádost  spolku  „Miroslavský  spolek  aktivních  –  MIROSA“ 
o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů pro značení turistické stezky 
v katastru obce Petrovice. Jedná se o stezku, která propojuje Miroslav, Miroslavské 
Knínice, Bohutice, Lesonice, Petrovice a Moravský Krumlov.

•	 ZO projednalo výpočet podílu obce na financování sociálních služeb a schválilo pro 
rok 2017 výpočet podle varianty B, což je založeno na solidárním principu a vychází 
z počtu obyvatel v obci. Za obec Petrovice se jedná o částku 4 400 Kč v roce 2017.

•	 Starostka  seznámila  ZO  se  Zprávou  o  posouzení  kvalifikace,  posouzení  a  hodnocení 
nabídek k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace před OÚ 
– Petrovice“. Z celkem 5 oslovených dodavatelů došly 3 nabídky, z nichž všechny splnily 
veškeré  požadované  podmínky  stanovené  v  písemné  výzvě  a  zadávací  dokumentaci. 
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Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s uchazečem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 
9, Praha, který nabídl nejnižší cenu ve výši 1 399 776,40 Kč včetně DPH. ZO schválilo 
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a pověřilo starostku jejím podpisem.

•	 ZO schválilo nabídku firmy Organizační kancelář Znojmo spol. s r. o., Dr. Milady Horákové 
12, 669 02 Znojmo, na pořízení nového kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C227. 
Jedná se o kopírovací stroj, síťovou tiskárnu a skener formátu až A3 za cenu 52 998 Kč  
vč. DPH (cena stroje včetně dopravy, instalace a zaškolení). 

62. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. června 2017
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2017.
•	 ZO projednalo  a  schválilo  nákup pozemků od AGRO družstva  Petrovice:  p.  č.  2749 

o výměře 757 m2, p. č. 2846 o výměře 926 m2, p. č. 2847 o výměře 910 m2, p. č. 2127 
o výměře 1609 m2, p. č. 2110 o výměře 1144 m2 a p. č. 2116 o výměře 2363 m2, vše 
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  záměr  na  prodej  pozemků  ve  vlastnictví  obce:  p.  č.  st. 
186/14 o výměře 22 m2, p. č. st. 186/17 o výměře 10 m2, p. č. st. 196/8 o výměře 
220 m2, p. č. st. 211/1 o výměře 163 m2, p. č. 1611/45 o výměře 423 m2, p. č. 1679/4 
o výměře 1601 m2, p. č. 1679/7 o výměře 179 m2, p. č. 2882 o výměře 4851 m2, vše 
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a pozemku p. č. 2231 o výměře 265 m2 v k. 
ú. Dobelice. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  pořízení  zahradní  techniky  v  rámci  dotačního  programu 
od Energoregionu 2020. ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy Agroservis Jan Holý 
ve výši cca 65 000 Kč.

•	 ZO vzalo na vědomí informaci starostky o žádosti ředitelky MŠ Petrovice o navýšení 
kapacity  MŠ  Petrovice  z  25  na  28  dětí,  zaslanou  Krajské  hygienické  stanici  Brno, 
pracoviště Znojmo. 

•	 ZO projednalo a schválilo Požární řád obce Petrovice s účinností od 1. července 2017.
•	 ZO projednalo a neschválilo nabídku Servisní a materiálové smlouvy od dodavatele 

Ing. Zdeňka Knesla, Židlochovice.

Informace občanům

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ChOdNÍKU

V  průběhu  letních  měsíců  (cca  od  14.  8.  2017)  bude  probíhat  oprava  povrchu  místní 
komunikace kolem obecního úřadu, na kterou obec získala dotaci od ministerstva místního 
rozvoje. Jedná se o úsek od domu č.p. 3 (Bognerovi) po mostek přes potok Stružka u č. p. 124 
(Ondráčkovi) a dále úsek po pravé straně potoka od Ondráčkových až po napojení na silnici 
do Lesonic. Přesný termín zahájení prací bude občanům oznámen. 

Na pondělí 7. srpna 2017 je od 16 hodin naplánovaná obchůzka všech občanů, kteří mají 
své nemovitosti v těsné blízkosti zmíněné komunikace. Přítomen bude stavbyvedoucí p. Dušan 
Hrdlička z firmy Colas, který zodpoví případné dotazy.

Na  druhou  polovinu  měsíce  září  (po  hodech)  je  naplánováno  zahájení  rekonstrukce 
chodníků v ulici za kostelem od č.p. 15 (Frimelovi) až po č.p. 25 (Kovářovi) a kolem domů 
č.p. 26 (Daňhelovi) až 28 (Smejkalovi).

Prosíme občany o pochopení a trpělivost pro dočasná omezení, které práce při opravách 
místní komunikace a chodníků přinesou.
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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.

ČISTÍRNA OdPAdNÍCh VOd dOMOVNÍ OdPAd NEVYČISTÍ

Opakovaně  dochází  k  ucpávání  potrubí  splaškové  kanalizace  a  poškození  čerpadel 
na čistírně odpadních vod. Je to způsobeno neukázněností občanů, kteří o kanalizace 
vyhazují to, s čím si čistírna neporadí. Nejčastěji jsou to dámské hygienické vložky,
provázky  z  mopů,  vlhčené  ubrousky,  hadry,  zbytky  jídla.  Tento  odpad  opravdu 
do kanalizace nepatří!!!
Pracovník čistírny mechanicky tento odpad vybírá a navíc se musí  o pravovat čerpadla, 
která se tímto poškozují.
Žádáme občany, aby se chovali ukázněně! Děkujeme za pochopení.
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VYhOdNOCENÍ dOTAZNÍKOVéhO šETřENÍ PRO TVORBU 
STRATEGICKéhO PLÁNU OBCE NA OBdOBÍ 2017 – 2025

V první polovině května 2017 proběhlo v obci Petrovice dotazníkové šetření s cílem zjistit 
názory občanů na to, jakým směrem by měl vést rozvoj obce.  Výsledky šetření budou využity 
při tvorbě strategického rozvoje obce. 

Dotazníky  byly  rozdány  třem  cílovým  skupinám,  a  to  veřejnosti,  místním  spolkům 
a podnikatelům. 

A. VYhOdNOCENÍ dOTAZNÍKŮ – VEřEjNOST

Do domácností bylo doručeno celkem 335 dotazníků pro občany od 15  let. Vyplněných 
dotazníků odevzdalo 96 respondentů,  návratnost činí tedy 29 % .  Ženy odpovídaly častěji než 
muži – 59 žen (61 %), muži – 37 (39 %). 

Nejčastěji odpovídala věková skupina občanů 30 - 49 let,  a to jak ženy, tak muži. Vzdělání 
respondentů: 12,5 % základní vzdělání, 37,5 % střední odborné učiliště, 32,3 % střední odborné 
s maturitou, 2,1 % vyšší odborné a 14,6 % vysokoškolské.

Občané měli možnost odpovědět na několik otázek týkajících se života v obci.

1. jak se Vám v obci žije?

41 občanů vybralo odpověď „spíše dobře“, 40 odpovědělo „velmi dobře“, 14 „ani dobře, 
ani špatně“ a 1 občan zatrhl odpověď „spíše špatně“.

SVOZ NEBEZPEČNéhO OdPAdU

V pořadí druhý sběr nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční 
v pátek 1. září 2017. 
Před svůj dům odložte následující druhy odpadu:
-	 televizory, rádia, ledničky, mrazničky
-	 olověné akumulátory, zářivky, výbojky
-	 barvy v uzavřených nádobách
-	 plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin
-	 vyjeté oleje
-	 pneumatiky
-	 pračky, trouby, sporáky, vysavače
-	 žehličky, sušiče vlasů, šicí stroje
-	 elektrické hodiny, hudební nástroje, hračky
-	 počítačové monitory, tiskárny, notebooky
-	 telefonní přístroje, faxy, kalkulačky
-	 ruční vrtačky, pily, pájky, brusky
-	 drobné domácí elektrické spotřebiče
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2. Co se Vám na obci nejvíce líbí?

Co se mi v obci líbí Počet odpovědí

Klidný	život 61

Dobré	mezilidské	vztahy 24

Příznivé	životní	prostředí 33

Blízkost	přírody 25

Dostupnost	pracovních	příležitostí 1

Dobrá	dopravní	obslužnost 21

Kulturní	a	společenský	život 56

Sportovní	vyžití 5

Vzhled	obce 16

Snadná	dostupnost	vzdělání 11

Spolupráce	s	okolními	obcemi 3

Informovanost	občanů	o	dění	v	obci 23

Lidé  nejčastěji  vybírali  odpovědi  klidný  život,  kulturní  a  společenský  život  a  příznivé 
životní prostředí.

do kolonky „jiné“ lidé uváděli: mokřady,  kolik  toho paní  starostka pro obec udělala, 
nejlepší paní starostka.

3. Co se Vám v obci nelíbí? 

Co se mi v obci nelíbí Počet odpovědí

Špatné	vztahy	mezi	lidmi 29

Nezájem	lidí	o	obec 37

Málo	kvalitní	životní	prostředí 2

Nedostatek	pracovních	příležitostí 24

Nedostatek	či	špatná	dostupnost	obchodů	a	služeb 19

Nedostatečný	kulturní	a	společenský	život 0

Špatná	dostupnost	lékaře 3

Nevyhovující	veřejná	doprava 5

Nedostatečná	bytová	výstavba 26

Nepořádek	v	obci 16

Špatné	podmínky	pro	podnikání 5

Nejčastěji  volené  odpovědi  jsou  nezájem  lidí  o  obec,  špatné  vztahy  mezi  lidmi 
a nedostatečná bytová výstavba.

do kolonky „jiné“ lidé psali:  žádný  les  v  okolí,  věčně  plné  nádoby  na  papír  a  plast, 
nedostatečný rozvoj obce, není rozumět hlášení místního rozhlasu, nezájem jednoho člověka 
o druhého - lhostejnost, poškozené hroby na hřbitově od koček a hluk sekaček v neděli.
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4. jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? (jednotlivé názory občanů)

•	Koupaliště
•	Solidní hospoda, obchod s rychlou obsluhou
•	Multifunkční hřiště u mlýna, zapojení mládeže do sportovních aktivit
•	Multifunkční hřiště na sport, cyklokrosová dráha na kolo pro děti – u mlýna, cyklostezka
•	Trvalý obecní pracovník na úklid obce
•	Lékař
•	Obchodní středisko, noční klub, herna, fast-food
•	Vývoz nebezpečného odpadu
•	Nákupní centrum, kino
•	Obchodní provozovna s vysokým sortimentem nabídky
•	Pošta, posílit spoj po 20. hodině
•	Svoz popelnic 1x týdně, hřiště pro dospělé (cvičební stroje), pošta
•	Akce i pro seniory
•	Malý denní stacionář pro 5 seniorů, aby nemuseli ve stáří opouštět obec a rodina si 
mohla dovolit chodit do práce, např. 3 pečovatelky (pracovní místa)

•	Doktor, obchod, bydlení
•	Cesty 
•	Zlepšit hostinskou činnost
•	Je co vylepšovat, zasloužili bychom si prodejnu potravin na evropské úrovni
•	Řemesla (švadlena, kadeřnice)

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (dle míry Vaší 
spokojenosti)

Velmi	spokojen
Spíše	
spokojen

Spíše	
nespokojen

Velmi	
nespokojen

Je	mi	to	
lhostejné

Bydlení	 42 42 6 2 2

Školství 14 49 13 1 13

Zdravotnictví 7 49 24 4 5

Veřejná	doprava 36 41 11 1 2

Kultura	
a	společenský	život

57 29 1 0 6

Sportovní	vyžití 19 42 10 0 17

Životní	prostředí 29 50 7 2 2

Péče	obce	o	své	
prostředí

30 54 9 0 1

Podmínky	pro	
podnikání

8 32 21 1 27

Rozvoj	obce 22 54 7 4 5

Informovanost	
o	dění	v	obci

39 48 4 1 2
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6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Velmi dobré                 5    Docela dobré              56
Ne moc dobré              18    Špatné                     9
Nedovedu posoudit      7

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 
společenským kontaktům?

Rozhodně ano      32    Spíše ano               54
Spíše ne                   5    Rozhodně ne            2
Nedovedu posoudit    3

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Pravidelně         8    Občas               47
Vůbec              25    Nemám internet    16

9. jste ochoten udělat něco pro rozvoj obce?

Rozhodně ano      24    Spíše ano               34
Spíše ne                  16    Rozhodně ne            1
Nedovedu posoudit     20
Pokud ano, jak se můžete zapojit? (jednotlivé odpovědi respondentů):
•	 Brigáda
•	 V oblasti kultury
•	 Drobné práce na zelených plochách a na hřišti
•	 Péče o okolí domu, při sportovních a kulturních aktivitách
•	 Plánovaná brigáda
•	 Účast na brigádách
•	 V případě potřeby jakkoliv pomoci
•	 Pomoc při pořádání různých akcí
•	 Pomoc při kulturních a společenských akcích
•	 Při společenských akcích (2x)
•	 Účast na kulturních akcích, výpomoc organizace společensko-kulturních akcí
•	 Úklid chodníku a prostranství před domem, péče o veřejnou zeleň
•	 Dle obce – co bude potřeba
•	 S čímkoliv, co bude potřeba
•	 Pomoc při pořádání obecních akcí
•	 Oznámit všem občanům možnost placených brigád a prací pod obcí
•	 Vzpomínky, informace
•	 Pokud je potřeba, pomohu s čímkoliv
•	 Když budu moci, pomohu
•	 Úklid kolem domu

10. jak by se měla obec dále rozvíjet?

Měla by zůstat přibližně stejně velká           38
Měla by se postupně rozrůstat                      14 
  (na 400 obyv. – 6, na 450 obyv.-1 a na 500 obyv.-1)
Měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů      26
Nedovedu posoudit                                        17
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11. Rozhodněte o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně 
využili?

Do kolonky „jiné“ k této otázce občané zapsali:
•	 sportovní areál, 
•	 více polních cest, mezi vesnicemi (procházky, venčení psů, sport)
•	 obecní služby – např. odpadkové koše na psí exkrementy
•	 údržba a oprava kostela a fary
•	 oprava místního rozhlasu

12. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

•	 Výhledově zahrnout do plánu investic zpevnění cesty do vinohradů.
•	 Chybí les. 
•	 Děkuji paní starostce I. Záviškové, že se hezky stará o obec a občany.
•	 Doporučovala bych zvážit možnost přímého autobusového spojení na rakšické    

  vlakové nádraží, byla by to velká výhoda pro dojíždějící do Brna.
•	 Vtáhnout do společenského dění také pasivní občany. Jak? Něco za něco.
•	 Moc se mi líbí mokřady – úžasné místo na relax. Více takových míst – sádek.
•	 Děkuji vedení obce za jejich práci a nasazení.
•	 Hřbitov-kolumbárium, výsadby lesů, nákup pozemků pro obec, oprava KD-sál, nové  

  veřejné osvětlení, zvětšit knihovnu + WC.
•	 Vytvořit rybník v prostorách mokřadů s vodou.
•	 Nelíbí se mi křičení kohoutů a štěkání psů.
•	 Akce pro seniory.
•	 Komunikace od obchodu Coop – tudy by měla mít 30 km značku. Jezdí tam i těžké  

  náklaďáky až se otřásají domy. Anebo jednosměrka.
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•	 Odtokový kanál u čísla 112 (při dešti velké kaluže). Kolem kulturního domu přes  
  Husí rynk až ke knihovně nový asfalt.

•	 Svoz  popelnic  každý  týden,  u  č.  112  chybí  kanál,  nový  asfalt  od  knihovny,  
  Husí rynk, kolem kulturáku až k silnici.

•	 Obec  by  měla  zapracovat  na  kvalitnějších  kontrolách  při  opravách  apod.,  
  viz kanalizace, která je špatně provedena, zvolený typ není nejlepší za tu investici  
  mohl být lepší.

•	 Zlepšení kvality práce u pracovníků VPP, využití křovinořezu.
•	 Vzít stálého pracovníka pod obec (muže), častější úklid sněhu (hřbitov).
•	 Vadí mi křičení kohoutů s štěkání psů – Barnabáš T. Vespalce, vadí mně kouř z komínu  

  od J. Závišky.
•	 Ať se Vám daří.
•	 Jednota by měla investovat do rekonstrukce prodejny.
•	 Občané by si měli uklízet kolem svých domů.
•	 Špatný místní rozhlas.

B. VYhOdNOCENÍ dOTAZNÍKŮ – SPOLKY

Spolky a sdružení působící v obci Petrovice:

SPolek
Počet 
členů 
k 31.12.2016

Z toho 
do 18 
let

VýVoj Počtu 
členů

hlaVní aktiVity

PetroVanka 16 2
Stoupá	–	
generační	
obměna

Hudební	produkce,	
dechová	hudba

ChaSa 30 15 Počet	stabilní
Hody,	dětský	
karneval

PěVeCký Sbor 15 10 Počet	členů	roste
Vánoční	koncert,	
pěvecký	doprovod	
kulturních	akcí

SPk PetroViCe, Z.S. 26 4 Počet	stabilní
Společenské,	kulturní	
a	sportovní	akce	

čeSký 
ZahrádkářSký SVaZ

14 0 Počet	stabilní
Společenské	
a	kulturní	akce

tj PetroViCe Z.S. 74 14 Počat	stabilní
TJ-kopaná,	okresní	
soutěž	IV.	B	třídy

VlaStiVědný SPolek 
regionálníCh 
badatelů

30 1 -
Besedy	nad	
badatelskými	tématy

MySliVeCký SPolek 17 0
Stálá	členská	
základna	+	hosté

Péče	o	zvěř,	
zvelebení	přírody		
a	krajiny,	chov,	lov

SDH Petrovice - dotazník neodevzdal.
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Dotazníky byly doručeny všem spolkům působícím v obci Petrovice. Oslovené spolky vrátily 
vyplněný dotazník, návratnost tedy činí téměř 90 %.

Spolky odpovídaly v dotazníku na dotazy týkající se jejich působení v obci, jaké mají podmínky 
pro svoji činnost, jak spolupracují s obcí, jakou podporu očekávají od obce apod.

1. Všechny spolky vyjádřily svoji spokojenost s podmínkami v obci pro jejich  
činnost.

2. Také spolupráci s obcí označují jako výbornou či kladnou.

3. Spolky od obce pro podporu svoji činnosti očekávají především: 
•	 Propagaci akcí
•	 Pomoc s organizací akcí
•	 Vzájemnou spolupráci
•	 Poskytnutí (zapůjčení) obecních prostorů pro akce
•	 Finanční výpomoc
•	 Prominutí poplatků za KD
•	 Nadšení pro konání akcí
  Tři spolky uvedly, že dosavadní spolupráce s obcí je vyhovující a dostatečná.

4. Na dotaz „Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce 
postrádáte?“ spolky nejčastěji odpověděly, že nepostrádají nic. Dále jeden spolek uvedl, že 
postrádá v obci nebo v okolí prodejnu vinařských potřeb a další spolek uvedl, že mu chybí 
„mladá krev“.

5. jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska 
podpory Vaší činnosti uskutečnit? (odpovědi spolků).

•	 Kulturní prezentační akci
•	 Žádné investiční akce (uvedly 2 spolky)
•	 Zajistit bezpečné uložení zvukové aparatury
•	 Parkovací místa u KD, zlepšení stavu cesty do vinohradů
•	 Pokud by byla možnost dotace, tak opravit současný kurt či malé hřiště na umělý  

  povrch
•	 Otázka nezodpovězena (2 spolky)

6. Na otázku, co mohou obci nabídnout oni, spolky uváděly následující odpovědi:

•	 Vystoupení na kulturních akcích
•	 Podpora kulturního a společenského života
•	 Podpora kulturních akcí – doprovod a hudební vystoupení
•	 Propagaci obce v kulturní oblasti (divadla, zábavy aj.), zapůjčení zvukové aparatury 

pro potřeby obce
•	 Dobrou náladu na našich akcích
•	 Snaha o vedení mládeže ke sportu a jiným aktivitám
•	 Publikačně-popularizační činnost  (články do Zpravodaje, monografie, sbírkotvorná 

činnost aj.)
•	 Dlouhodobá spolupráce, poskytnutí sponzorských darů
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7. Plánované akce spolků v letech 2017 – 2025

Spolek Pravidelné akce jednorázové akce

Petrovanka Místní	hody	(září)

Chasa Hody	(září),	karneval	(leden,	únor)

Pěvecký	sbor
Vánoční	koncert	(prosinec)Otvírání	
doškové	chalupy	(duben)

SPK	Petrovice
Masopust	(únor,	březen),	divadlo	
(březen,	duben),	dětský	den	(srpen)

Český	
zahrádkářský	
svaz

Ochutnávka	vín	(1.	5.),	zájezd	(červen),	
vinobraní	(říjen),	Silvestrovká	zábava		
(31.	12),	Martinská	ochutnávka	(listopad)

TJ	Petrovice Přihláška	do	soutěží	-	roční

Turnaj	v	ruských	kuželkách	pro	
rodinné	a	smíšené	dvojice	(červen),	
soutěž	v	discgolfu	(červenec),	turnaj	
v	nohejbale	(červenec)

C. VYhOdNOCENÍ dOTAZNÍKŮ – POdNIKATELé 

Do dotazníkového šetření se zapojilo 8 podnikatelů, kteří provozují svoji podnikatelskou 
činnost v obci Petrovice.

Délka působení podniků v obci je různá – od 3 měsíců až do 22 let.
V roce 2016 zaměstnávali celkem 13 zaměstnanců, z toho 2 z obce Petrovice.
Další závěry vyplývající z šetření:
1.  50 %  firem  zapojených  do  dotazníkového  šetření  počítá  v  příštích  pěti  letech 

s rozšířením výroby/služeb v rámci své stávající činnosti nebo i do jiné činnosti.

2.  25 %  firem  by  chtělo  v  nejbližších  5  letech  přistoupit  k  rekonstrukci  současných 
objektů či zařízení.

3.  Žádný  z  dotázaných  podnikatelů  neuvažuje  o  přesunutí  své  firmy  mimo  obec 
Petrovice.

4.  50 % firem plánuje  v budoucnu přijímat nové  zaměstnance,  2 firmy  již  nepočítají 
s příjmem zaměstnanců a 2 podniky zatím nedokáží říci, zda budou v budoucnu přijímat další 
zaměstnance.

5.  Za největší překážky rozvoje svého podniku podnikatelé považují: 1. administrativní 
bariéry, 2. nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 3. silná konkurence.

6. 
7.  Na  otázku,  zda  je  pro  podnikatele  důležitá  nebo  zajímavá  spolupráce  s  obcí 

odpověděly tři firmy kladně. 

8.  Na otázku, co mohou podnikatelé nabídnout obci, nejčastěji uváděli:
•	 Kvalitní služby. sponzorování akcí

Ing. Pavla Jelínková, manažer CSS, Moravskokrumlovsko 
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POděKOVÁNÍ

Zastupitelstvo obce Petrovice upřímně děkuje panu Josefu Janštovi za zhotovení 
a umístění 4 kusů dřevěných laviček na mokřadní prvky, které obci daroval zdarma. 
Lavičky byly vyrobeny v jeho nové dílně, kterou si zařídil v budově bývalého kravína 
v areálu AGRO družstva Petrovice.
Věříme, že se k tomuto majetku budou občané chovat slušně a lavičky budou svému 
účelu sloužit řadu let.
Děkujeme!

POděKOVÁNÍ

Jménem DH Petrovanka bych chtěl poděkovat paní starostce Ireně Záviškové a celé 
obci Petrovice za sponzorský dar ve výši 10 000 Kč.
Díky těmto penězům jsme byli schopni pořídit nový mixážní pult, který nám pomůže 
lépe ozvučit kapelu.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na tradiční Petrovické hody, kde budete moci 
tuto naši novinku zhodnotit.

Petr Brezničan a DH Petrovanka 

Ze života mateřské školy

jARO A LéTO V MATEřSKé šKOLE PETROVICE

Tento čas probouzející se přírody jsme si opravdu užili. Bylo to období velmi pestré a plné 
spousty aktivit a zajímavých zážitků.

V  pátek  7.  dubna  jsme  opět  vyrazili  radostným  krokem  k  doškové  chalupě.  Tentokrát 
pro nás  bylo připraveno poznávání  zvyků  jarních  a  velikonočních. Děti  si mohly  u  stréčka 
prohlédnout  proutěné  koše,  dozvěděly  se,  jak  se  proutky  připravovaly  a  vyzkoušely  si 
pletení  pomlázky.  U  tet  zase  poznávaly  původní  způsoby  barvení  vajec  nejen  cibulovými 
slupkami, sazemi, zelím, ale také techniky zdobení vyfouklých vajec polepováním různými 
přírodninami, luštěninami a dalšími plodinami. Nejen děvčata, ale také chlapce velmi zaujalo 
válení a motání jidášů, které jsme si po upečení odnesli s sebou. Opět patří velké poděkování 
všem z chalupy za krásné dopoledne a možnost poznat další činnosti ze života našich předků.

Dalším dubnovým zážitkem byla návštěva myslivecké výstavy v místním kulturním domě. 
Děti prohlídka vystavených trofejí velmi zaujala. Soustředěně naslouchaly, jak rostou srncům 
i jelenům parohy, jak je shazují a jak se počítá „kolikaterák“ to je. Dozvěděli jsme se také, 
kdo je v lese škodná a co všechno myslivci v lese během roku dělají. Dále si děti důkladně 
prohlédly myslivecké uniformy, pěkné fotografie a kreslené obrázky. Děkujeme panu Součkovi 
i ostatním za pozvání, zajímavé povídání a možnost výše zmíněné vidět na vlastní oči.

Měsíc  květen byl  v  naší  školce  ve  znamení  rodiny  a  lásky.  Povídali  jsme  si  o  tom,    co 
je  to  rodina,  co  pro  člověka  znamená.  Děti  vypravovaly  své  nejhezčí  zážitky,  povídaly 
o sourozencích, které mají, i o těch, kteří se brzy narodí. Poznávaly, že každý z členů rodiny 
má  doma  své  povinnosti  a  jak  je  to  príma,  když  si  všichni  doma  s  prací  pomáhají.  Jako 
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poděkování  děti  připravovaly  pro  své  blízké 
sladké  pohoštění  k  malému  odpolednímu 
posezení  se  srdíčkem.  V  srdíčku  byly  vepsány 
odpovědi  dětí  na  předem  připravené  otázky 
–  např.  jména  rodičů  a  prarodičů,  co  se  mi 
na nich nejvíce líbí a co s nimi nejraději dělám, 
za co mne rodiče pochválí a za co ne… Toto bylo 
pro ty, kteří si odpoledne přišli děti vyzvednout, 
překvapením. Po příchodu byli dospěláci dítkem 
usazeni ke stolečku a do rukou dostali srdíčko 
a sladké pohoštění. Jak kouzelné chvíle to byly, 
netřeba popisovat.

Souběžně  s  tímto  krásným  povídáním 
probíhaly ve školce tvořivé dílničky – vyrábění 
keramického srdíčka, malování na porcelánový 
hrneček,  otiskování  obrazců  na  prostírání 
a přípravy a zkoušky na Akademii 2017. 

Akademie  spojená  s  pasováním  budoucích 
prvňáčků  se  konala  ve  středu  31.  května 
odpoledne  v  kulturním  domě.  Letos  na  téma: 
„Jaro,  láska  a  tradice  v  nás“  -  ale  také 
bezpečně do  školy.  První  část  vystoupení  byla 
v duchu přírody a časů šohajů, dívčinek, tetiček 
a strejčků. 

Po veršovaném přivítání předneseném našimi nejstaršími dětmi, jsme se ocitli na louce 
plné jarních květů – děvčátek, na kterou přilétlo spoustu berušek, broučků a motýlů v podání 
chlapců. Poté jsme se přenesli do velikonočního koledování, námluv mládenců šohajíčků, kteří 
dokonce společně s děvčaty ve dvojicích zatančili lidový tanec a sklidili zasloužený potlesk. 
K vidění byl  i tanec ve skupinkách s velkými  látkovými čtyřlístky pro štěstí. Přehoupnutím 
zpět do našich dnešních časů byl výstup s kočárky při písni „Když se narodíme“, kdy se děti 
proměnily v malé  rodiče, kteří  se  spolu  starají o miminko. Veselá píseň „Mimino“  i báseň 
„Život“, ve které  je z miminka zvídavý synek a pohybová skladba s dopravními značkami, 
kdy již dítko poznává základy bezpečnosti např. na přechodu pro chodce. Touto skladbou se 
mladší děti rozloučily a začala druhá část Akademie: loučení předškoláků. Zazněla např. píseň 
s ujištěním pro rodiče, že se nemusí bát, že malí školáčci umí být opatrní a budou vědět, 
jak dávat pozor při  cestě do  školy  i  zpět. Po krátké přestávce  se budoucí prvňáčci  vrátili 
ze zákulisí připraveni ke slavnostnímu opasování. Překvapením pro všechny diváky bylo, že 
předškoláčci  přišli  oblečení  v  opravdových  talárech  s  čepičkou a  střapcem. Překvapení  se 
paní ředitelce vydařilo, sálem se nesl obří potlesk, který doprovodil děti až k mikrofonům. 
Ve dvojicích postupně  řekly  slib prvňáčka a přijaly  šerpu a dárky od paní  starostky. Tento 
školní rok se s petrovickou školkou loučilo šest předškoláků. Liliana Černá a Erika Zálešáková, 
které nastoupí do ZŠ Klášterní v Mor. Krumlově. Anna Procházková a Karolína Řeháková budou 
od září docházet do ZŠ Lesonice a Vojtěch Šnepfenberg a Vojtěch Vošmera budou žáky ZŠ 
Vémyslice.

Po slavnostním pasování čekalo venku před kulturním domem na děti velké překvapení 
- mobilní dopravní hřiště. Děti byly nejprve seznámeny s pravidly silničního provozu a poté 
se střídaly v roli chodců a řidičů dětských automobilů na baterie. Všichni se vzorně snažili 
ukazovat při změně směru jízdy a  řídili  se semafory a pokyny pánů policistů. Také dostali 
velkou pochvalu. Příjemným zakončením odpoledne byly voňavé koláče, které napekly paní 
kuchařky, a všichni se správně unaveni rozešli domů.
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Přišel  poslední 
měsíc  školního  roku. 
Dne  2.  června  jsme 
vyrazili  autobusem 
do  Moravského  Krumlova 
do  zámeckého  parku 
na  každoroční  akci 
pořádanou  DDM 
„Zvířátka  v  parku“.  Pod 
vedením  Magdy  a  Páji 
v  mysliveckém  oblečení 
jsme  postupně  poznávali 
zvířecí  rodiny  a  způsob 
života  některých  lesních 
zvířat.  Přiřazovali  jsme, 
čím  se  vybraná  zvířata 
živí  a  co  se  jim  naopak 
dát  nesmí.  Vyzkoušeli 
jsme si pozorování zvířat 
(i  když  jen  papírových) 
dalekohledem  a  zjistili 
jsme,  že  zaměřit 
na  požadované  místo 
a  dokázat  se  správně 
do  dalekohledu  podívat, 
není  vůbec  tak  snadná 
věc, jak se zdá. Nakonec 
jsme  všechny  úkoly 
zvládli  a  radostně  se 
vydali na cestu zpět.

Posledním  naším  cestováním  byl  15.  června  školní  výlet  do  ZŠ  Vémyslice.  Přijali  jsme 
pozvání  a  vyrazili  pro  nové  zkušenosti  za  polytechnickou  výchovou.  V  tamních  školních 
dílnách si děti vyzkoušely práci se dřevem a nářadím. Na starost si je vzali žáci 8. a 9. tříd 
a pod jejich vedením si děti zkusily vyrobit zvolený výrobek. Na pracovních stolech se brzy 
objevovaly např. držák na ubrousky, vážky, letadýlka, autíčka... Velcí školáci byli perfektní 
a všichni jsme si to moc užili. Po práci bylo připraveno občerstvení a na školním dvoře bylo 
pěkně veselo. Děkujeme ZŠ Vémyslice za pozvání.

Dne  22.  června  odpoledne  jsme  se  po  třídní  schůzce  sešli  s  rodiči  a  dětmi  na  školní 
zahradě, kde probíhala rozlučková olympiáda. Letos z důvodu velkých veder nebyl táborák, 
ale různé vodní disciplíny (sestřelování kelímků vodním dělem, přenášení vody přes špalkovou 
dráhu...). K zakousnutí byly melouny a výborné buchty, které opět upekly paní kuchařky.

Takto nám uběhl další školní rok a my se již nyní těšíme na ten nadcházející.
Na závěr patří velké poděkování zastupitelstvu obce za celoroční podporu mateřské školy, 

paní starostce za to, že jde s námi do všeho s úsměvem. Děkujeme všem rodičům za důvěru 
a celoroční spolupráci. Také děkujeme všem, kteří nás pozvali na zajímavé akce, do vašich 
dílen  a  dvorků  za  zvířátky.  Jsou  to  pro  děti  do  jejich  života  velmi  přínosné  a  důležité 
zkušenosti.

Děkujeme a přejeme všem krásné léto.
za kolektiv MŠ Petrovice Markéta Gajdošová, uč.
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Ze života ZŠ Lesonice

hURÁ, PRÁZdNINY!

Slavnostní  zakončení  školního  roku  2016/2017  jsme  prožívali  společně  s  rodičovskou 
veřejností již ve čtvrtek 29. června v lesonické sokolovně na představení divadelního kroužku 
Škodil.  Všichni  jeho  členové  předvedli  svůj  herecký  talent  ve  dvou  veselých  veršovaných 
pohádkách - mladší žáci O Smolíčkovi a starší spolužáci O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. 
Tuto příležitost jsme zároveň využili k rozloučení s našimi odcházejícími páťáky a k jejich 
tradičnímu pasování. Slavnostní akt „pasování“ vedl jako vždy pan starosta Pavel Herman, 
předal žákům absolventské šerpy a popřál jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

Poté  se  naši  páťáci  „absolventi“  nečekaně  ujali  hlavního  slova.  Zavzpomínali  na  roky 
strávené v  lesonické  základní  škole,  s díky předali  všem učitelkám a  zaměstnancům  školy 
památeční medaile, vázu s logem lesonické školy a jmény absolventů  roku 2012-2017 a svoje 
vystoupení završili přednesem básně, kterou pro tuto příležitost složili.

 Dovoluji si doslovně citovat z jejich úžasného „projevu“ (psáno kurzívou), na jehož režii 
se společně podíleli a mile nás i všechny přítomné překvapili: 

1. dějství
 „Tak a je to tady - vystupujeme z rychlíku Základní škola Lesonice - do úplně jiné školy. 

Milá paní, ředitelko, současná paní ředitelko, paní učitelky, milí spolužáci, milí rodiče a také 
Vy, co jste se přišli na nás podívat. Teď Vám chceme něco říct o naší cestě od první třídy 
do páté.

 Už je to pět let, co jsme nastoupili do první třídy lesonické základní školy. Psal se rok 
2012 a tento školní rok byl výjimečný nejen pro nás prvňáky, ale i pro celou školu. V roce 
2013 jsme oslavili sté výročí školy a pečlivě jsme se na tuto oslavu připravovali. 

Trvalou vzpomínkou pro nás bude štafetové dřepování, které je zapsáno v České knize 
rekordů. Zároveň jsme hráli divadlo O perníkové chaloupce. Okusili jsme pocit stát na prknech, 
co znamenají svět, a prakticky od této chvíle jsme každý rok sehráli nový divadelní kousek. 
V první třídě jsme také společně začali pracovat na založení školní zahrady. Vysadili jsme 
čtyři ovocné stromy a  připravovali základ pro bylinkovou zahrádku. Postavena byla venkovní 
pergola, která posloužila při oslavách školy. V poslední řadě bych rád zmínil logo školy, 
na kterém se žáci podíleli. (Jan Hladík)

Druhá třída – můj první rok v této úžasné škole. Ve druhé třídě nás učila paní ředitelka 
Emilie Mácová. Ve druhé třídě jsem se seznámila s mými současnými spolužáky. Jsem ráda, 
že jsme se s mojí rodinou přestěhovali zrovna sem. (Vendula Gavendová)

Ve třetí třídě k nám do školy přišel nový spolužák Petr Kylián. Nebyl tu ani rok a šel 
do jiné školy, ale zahrál s námi vánoční pohádku Vánoční přání. Ten rok jsme se naučili 
vyjmenovaná slova v českém jazyce a v matematice dělení se zbytkem. Na konci roku jsme 
hráli pohádku Zvířátka a loupežníci. (Nela Houdková)

Začali jsme čtvrtou třídu v roce 2015 - 2016, přišla nová paní učitelka Bognerová 
a v únoru 2016 k nám přišel nový žák  Aleš Patěk. Zároveň jsme měli zdravou školní kuchařku, 
měli jsme kruhový trénink na židličkách a byli jsme v doškové chalupě v Petrovicích. Měli 
jsme také den seniorů a plavání se ZŠ Moravský Krumlov se 4. B. Byl u nás pán s drumbeny 
a měli jsme recitační soutěž. Na besedě byl u nás poslanec ČR Jiří Mihola, záchranná 
služba,  policie ČR a tatínek našeho spolužáka - pan Mark Gaiger, který nám vyprávěl o své 
rodné zemi. (Jakub Ondráček)

V páté třídě nás učila nová paní učitelka Lenka Doupovcová. S paní učitelkou jsme zažili 
plno legrace, např. školní výlet do Jevišovic a podzemí v Přeskačích. Měli jsme také projekt 
a soutěže o Karlu IV. Tahle doba nás provázela celý rok. Pod vánočním stromem jsme hráli 
na flétny a také vánoční pohádku O čtvrtém králi. Dnes budeme hrát pohádku Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. 
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I když nás bylo na začátku pět a teď jsme jen čtyři, i tak to prostě všechno zvládnem. 
Bohužel jsou i špatné zprávy. Letos musela naši školu opustit ze zdravotních důvodů paní 
ředitelka Emilie Mácová. Všichni jí přejeme moc štěstí a ať se brzy uzdraví. Velmi si vážíme 
toho, že jsme se tu naučili psát, číst a počítat. Budete nám moc chybět. Ještě jednou DÍKY!“… 
(všichni)

2. dějství
„Vážená paní ředitelko, paní učitelky a ostatní zaměstnankyně školy, už pět let 

od vás každoročně dostáváme pochvalné listy a ocenění za naši práci, jako např. vzornou 
reprezentaci školy, recitační soutěže, sběrové aktivity apod. Tentokrát bychom na oplátku 
rádi ocenili vás, neboť i vy máte ve škole velké zásluhy.

Naší první učitelkou byla paní Emilie Mácová, která nás krůček po krůčku učila číst, psát 
a počítat. Měla s námi vždy velkou trpělivost a dokázala v nás vzbudit lásku ke škole. Za to 
všechno jí dnes moc děkujeme a předáváme medaili za nejlepší paní ředitelku, která zároveň 
stála v čele celé školy.

Při nástupu do 3. třídy jsme dostali novou učitelku, a to Zdenku Čechovskou, které 
bychom rádi předali medaili za nejlepší paní učitelku. Kromě toho, že nás naučila spoustu 
věcí, nacvičila s námi módní přehlídku na školním plese a tím v nás probudila cit pro módu.

Čtvrtou třídou nás provázela paní učitelka Anděla Bognerová, které také patří ocenění 
za nejlepší paní učitelku. Za jejího působení jsme rádi zůstávali po škole, protože po vyučování 
vedla kroužek němčiny. Nezapomenutelné bylo také plavání, kde jsme zažili spoustu legrace.

Naše působení v lesonické škole končíme s paní učitelkou Lenkou Doupovcovou, která si 
rovněž zasluhuje medaili za nejlepší paní učitelku. Nejen, že nás hodně naučila, ale výrazně 
nás podporuje na uměleckém poli, neboť nás přiměla ke hře na flétny. Velký úspěch mělo 
naše hudební těleso při rozsvěcování vánočního stromu.

Díky paní učitelce Ivaně Krškové umíme anglicky, proto jí dnes předáváme medaili 
za nejlepší paní učitelku angličtiny. Věříme, že se svými jazykovými znalostmi se neztratíme 
jak v našich nových školách, tak i v zahraničí. Thank  you.

Medaile za nejlepší družinářku patří paní Simoně Houdkové, která vždy trpělivě snášela 
naše mírné zlobení. Po vyučování jsme se vždy do družiny těšili, protože jsme se tady mohli 
věnovat svým koníčkům. Oceňujeme společné výlety do okolní přírody a každým rokem jsme 
udělali radost našim maminkám, když jsme jim přinesli kytičku konvalinek.

Nesmíme zapomenout na tetu Jaroslavu Fialovou, která od nás získává medaili za nejlepší 
tetu školnici. Její zásluhou celá škola zářila čistotou a vždy se na nás usmívala. Na ni jsme se 
vždy v poledne nejvíce těšili, protože nám vydávala obědy. Děkujeme za ochotu, když jsme 
se po uzamčení školy vraceli pro zapomenuté sešity.

Medaile za skvělý zástup za tetu Jarku patří tetě Barboře Lelkové, která v pracovní době 
nikdy nelelkuje a dělá vše pro to, aby naše škola byla vždy čistá, voňavá a obědy byly včas 
na stole.“(všichni)

3. dějství
„V Lesonicích do lavice pátý zářez uděláme,

odcházíme, netruchlete, všechny Vás tu rádi máme!
Někdo školu proklíná, pro nás jste jak rodina,

společně se učíme, na novou látku čučíme.
Vše, co chceme, dokážeme, nezdarům se zasmějeme.

Vyvalíme oči a kolotoč se točí -
tak to chodí rok co rok, látku berem krok sun krok.

Teď však přišel čas jít dál, kdo z nás by se změny bál?
V životě už to tak bývá -

jeden pláče, druhý zpívá, třetí tápe, čtvrtý zná, pátý umí, šestý má.
Za vše pěkně děkujeme, rádi na Vás vzpomeneme.
Závěrem jen pac a pusu, loučíme se bez rámusu.“    

(všichni)

K této básnické tečce už není opravdu co dodat, viďte! 
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Naši milí páťáci, Nelinko, Vendulko, Honzíku a Kubíku  - vám a  jen vám patří poděkování 
za  toto  krásné  rozloučení.  My  se  ale  opravdu  neloučíme  a  doufám,  že  budete  i  dále  našimi 
věrnými kamarády a pomocníky. Přeji vám za všechny učitele a zaměstnance školy hodně úspěchů 
na druhém stupni ZŠ, skvělé učitele, spoustu nových kamarádů a stále dobrou náladu!

A  slovo  na  závěr:  Tento  školní  rok  byl  pro mne  novým  začátkem  -  vlastně  pokračováním 
po krátké přetržce v působení na málotřídní škole. Velice si vážím podpory - ať ze strany kolegyň 
ze školy, rodičů a veřejnosti, tak i maximální důvěry a vstřícnosti ze strany pana starosty a obce. 
Těší mne, že mohu pracovat ve školičce, o kterou obec tak vzorně a příkladně pečuje. 

Myslím, že nejkrásnějším oceněním a poděkováním pro nás všechny je spokojenost našich 
žáků.  Je  důkazem  toho,  že  naše  společné  úsilí  a  úzká  spolupráce  s  rodiči  a  obcí,  která  je 
možná pouze na málotřídní škole, se vyplatí. V tomto čase již prožíváme zasloužené dny volna 
a odpočinku o prázdninách a dovolených. Pro nás učitele i zaměstnance školy je to však zároveň 
i čas k načerpání nových sil a přípravu nového školního roku. Po odchodu mé kolegyně - paní 
ředitelky Emilie Mácové - jsem byla pověřena řízením školy. Je to velká výzva a nelehký úkol 
pokračovat v jejím plném nasazení. Škola za jejího působení dosáhla nemalého věhlasu v okolí. 
V rámci mimoškolních aktivit to bylo především založení divadelního kroužku školní divadlo, který 
vychovává nadané „herce“ - doufám, že k radosti místního divadelního spolku, tradici setkávání 
s  důchodci,  vystoupení  u  vánočního  stromu  a  další.  Je  pro mne  velkou  ctí,  že  jsem poznala 
kolegyni tak blízkou mému srdci - „malotříďačku“. Bude pro mne vždy velkým „lidským“ vzorem. 
děkuji, Emilko! V novém školním roce přivítáme tři nové žáky a dvě nové kvalifikované kolegyně. 
Od září bude učit první třídu se dvěma ročníky (1. a 3. ročník) paní učitelka Mgr. Lenka Kroutilová 
z  Ivančic.  Do  školní  družiny  nastoupí  vychovatelka  slečna  Bc.  Štěpánka  Janštová  z  Petrovic. 
Ve druhé třídě se bude učit 2., 4. a 5. ročník.  Paní učitelka Simona Houdková bude ve škole 
působit jako speciální pedagog pro integrovaného žáka. Nadále počítáme s pomocí paní učitelky 
Mgr. Anděly Bognerové, která připravuje pro žáky 1. a 2.  ročníku zájmový kroužek angličtiny 
a němčiny. Ve své činnosti bude pokračovat školní divadlo a kroužek flétniček. Další zájmové 
kroužky a aktivity přizpůsobí škola dle poptávky a zájmu žáků a rodičů v průběhu měsíce září. 
Zvažujeme též úzkou spolupráci se středisky volného času v Moravském Krumlově a Ivančicích, 
které nabízejí spoustu zajímavých doprovodných programů a aktuálních projektů k rozšíření učiva 
na  I.  stupni  základní  školy. V neposlední  řadě bychom  rády přizpůsobily  zájmu  rodičů provoz 
ranní a odpolední družiny a zařadily do výchovně-vzdělávacího programu školní družiny domácí 
přípravu na vyučování. Velkou pozornost jsme s kolegyněmi věnovaly obnovení a nákupu učebnic 
a pomůcek tak, aby byly v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu, který klade velké 
nároky na všestranný rozvoj žáků. Děti se mohou těšit na nové učebnice a pracovní sešity, které 
s podporou obecního úřadu budou dostávat nadále zdarma.

Během prázdnin  se  též upravuje  zázemí pro  1.  třídu  (učebnu),  kde  se  rozšíří  prostor  pro 
hudebně - pohybovou výchovu a koutek aktivní angličtiny (činnostní hry a pomůcky pro výuku 
angličtiny).  Ve  2.  třídě  budeme  postupně  budovat  pro  starší  žáky  informační  a  reedukační 
centrum s počítačem. Zde si děti budou moci vyhledávat potřebné  informace a zdokonalovat 
a prověřovat svoje znalosti pomocí počítačového programu s tiskovým výstupem. Škola bude také 
částečně využívat jako speciální detašované pracoviště po drobných úpravách místnost v klubovně 
hasičské zbrojnice. Upravujeme též prostory pro školní družinu a verandu s vchodem na zahrádku 
uzpůsobíme na zimní zahradu. Během měsíce června se již podařilo vytvořit zázemí šatny pro 
učitele a tzv. čistý sklad pomůcek. Nemalé opravy nás čekají také na zahrádce. Ve spolupráci 
s  obcí  bude  zabezpečeno  okolí  jezírka  a  dále  zvelebováno  celé  prostranství  školní  zahrady. 
Všechny tyto změny by nemohly být realizovány bez výrazné podpory obecního úřadu, velkého 
pracovního nasazení všech zaměstnanců školy a bez pomoci rodičů. 

Věřím, že se nám společně nadále podaří vytvářet pro naše žáky příjemné a klidné prostředí 
a udržovat domácí atmosféru, která byla a je pro „naši“ málotřídní školičku velkou předností. 
Děkuji všem, kteří nám v tom budou fandit a držet palce!

Mgr. Lenka Doupovcová,  ředitelka ZŠ Lesonice
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Okénko do školní kuchyně

CIBULOVÁ  POLéVKA  S  BRAMBOREM
30 g tuku

 150 g cibule (čistá váha)
 40 g hladké mouky
 400 ml mléka
 1,25 l vody
 sůl, kmín (do brambor)
 500 g brambor (čistá váha)
  zelená petržel nebo pažitka (na ozdobu)
Cibuli  nakrájíme  nahrubo  a  dusíme  na  tuku.  Přidáme mouku,  opražíme,  zalijeme  vodou, 
osolíme a vaříme. Přecedíme, cibuli rozmixujeme a dáme do polévky. Před koncem přidáme 
mléko a zvlášť uvařené brambory nakrájené na kostičky včetně vývaru. Dochutíme zelenou 
petrželkou.

hOUBOVé  RIZOTO
 150 g vepřové kýty
 200 g žampionů
 100 g cibule (čistá váha)
  70 g tuku
 200 g mražené zeleniny s kukuřicí
 100 g zeleninového leča
 400 g rýže
 100 g tvrdého sýru
 sůl
Rýži udusíme podle návodu. Nakrájenou cibuli osmažíme dorůžova, přidáme maso nakrájené 
na  drobné  kousky,  zalijeme  vodou,  osolíme,  přidáme  očištěné  a  nakrájené  žampiony, 
zeleninové lečo, zeleninu s kukuřicí a dusíme doměkka. Promícháme s dušenou rýží. Podáváme 
se strouhaným sýrem a zeleninovým salátem.

Informace z knihovny

NOVě ZAPSANé KNIhY dO fONdU NAšÍ KNIhOVNY

Knihy pro mládež:
Ivona Vostřáková: Strašidla z Nerudovky
Máte rádi tajemno a přitahují vás zákoutí staré Prahy? Rodina z Nerudovy ulice se na vlastní 

kůži přesvědčí, že poprosit v krajní nouzi o pomoc strašidla je sice účinné, ale vyžaduje to 
hodně silné nervy. Humorné strašidelné příběhy pro čtenáře všech věkových kategorií.

john Green: Příliš mnoho Kateřin
Když  jste  zázračné  dítě,  otvírá  se  před  vámi  zázračná  budoucnost.  Nebo  ne?  Colin 

Singleton právě maturoval, dostal kopačky od své devatenácté Kateřiny a má pocit, že jeho 
život skončil. Ještě že je tu jeho kamarád Hassan, který prostě žádné utápění v sebelítosti 
nepřipouští. Než se Colin stačí vzpamatovat, ocitne se na cestě bez cíle – a ta skončí v ospalé 
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venkovské  díře  vyznačující  se  jen  dvěma  pozoruhodnostmi:  hrobem  rakousko-uherského 
arcivévody a dívkou Lindsey.  Její  zásluhou Colin  začne pomalu  chápat,  že není  nutné být 
mladistvým géniem, abyste změnili svět...

Gretchen McNeilová: Nejsem žádná potrhlá holka
Beu  a  její  nejlepší  kamarády  ve  škole  už  od  prváku  vůbec  nikdo  nebere.  Teď  jsou 

v posledním ročníku a Bea se rozhodne, že s tím musí něco udělat. Vymyslí geniální vzorec 
na dokonalost,  díky  kterému  se  z  outsiderů  stanou  školní  hvězdy.  Experiment  ale dostává 
trhliny a Bea bude muset bojovat, aby si udržela svoje kamarády, ale i samu sebe. 

Mark Lowery: jak mi kobliha s marmeládou zničila život
Máte-li  rádi  břitký,  suchý  anglický  humor,  nemusíte  ani  být  dítě,  abyste  si  zamilovali 

příběhy  kultovního  britského  humoristy  Marka  Loweryho.  Hlavní  hrdina  jeho  nové  knihy, 
Roman, je třídní lůzr, suchar a typický mamánek. Roman v ničem zvlášť nevyniká, ale pozor: 
miluje koblihy, zvlášť ty s malinovou náplní. A právě koblihou celý příběh začíná a taky končí. 
Kobliha potají ukrytá v kapse bundy rozpoutá celou sérii nešťastných příhod, které milému 
hrdinovi udělají ze života peklo na zemi. 

Mark Lowery: jenom ponožky nestačí
Dojemně  komický  příběh  o  dospívání  pro  všechny,  kdo  přežili  pubertu.  Život Michaela 

Swarbricka je v troskách. Jeho kámoš ho zatáhl do skandálu s dívčí šatnou, starší bratr chodí 
s holkou jeho snů a když se jednou Michael vrátí dřív domů, zjistí, že z jeho rodičů se stali 
vyznavači nudismu a máma kvůli tomu dokonce strávila noc v base! A víte, co je výsledek 
tohohle řetězce nešťastných příhod? 

Knihy pro dospělé:
Sněží, sněží  
Tři sváteční romance Johna Greena, Maureen Johnsonové, Lauren Myracleové. Sníh o Vánocích 

je hezká věc, ale čeho je moc, toho je příliš. Taková sněhová bouře umí zamíchat i těmi nejlepšími 
plány. Tři vánoční příběhy o tom, že ne vždycky je to, oč stojíte, taky to pravé... 

Ivana Vostřáková: Vysmátá koza aneb Přízrak krásné modelky
Krásná a úspěšná modelka se probere uprostřed noci na zamčeném hřbitově. Nejprve se 

domnívá, že jde o skrytou kameru nebo hloupý vtip, ale postupně jí dochází, že všechno bude 
asi jinak. Coby neviditelný přízrak se stane nedobrovolným svědkem vraždy. Kniha obdržela 
v roce 2016 cenu Miloslava Švandrlíka a stala se tak nejlepší humoristickou knihou vydanou 
v roce 2015.

Ivana Vostřáková: Vysmátá krajta aneb Přízrak krásné modelky
Volné  pokračování  úspěšné  knihy  Vysmátá  koza.  Blonďatá modelka  Laura  si  již  dávno 

ověřila, že v magickém světě na rozhraní života a smrti platí jiná, mnohem drsnější pravidla. 
I zdánlivě banální situace se mohou ve vteřině zvrtnout ve sled bláznivých událostí, které 
jsou zcela na hraně a kdy se odhalí v plné síle pravý charakter a odvaha nejen živých lidí, ale 
i těch z druhého břehu.

Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch
Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta Schnirch, matka několika měsíční dcerky, je jen s osobními 

věcmi „odsunuta“ společně s ostatními brněnskými Němci směrem na Vídeň. Vyčerpávající 
pochod skončí v Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců podlehne epidemii tyfu a úplavice. Gerta 
a některé další německé ženy se zachrání při nucených pracích na jižní Moravě, kde setrvají 
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i po ukončení transportů. Po znovuzískání československého občanství se Gerta vrací do Brna, 
v němž prožívá další bouřlivé události druhé poloviny dvacátého století.

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně
Nový román Kateřiny Tučkové je fascinujícím příběhem o ženské duši, magii a zasuté části 

naší historie. Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Všude je 
daleko. Říká se, že právě proto si tam některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, 
kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně, 
protože dokázaly bohovat – prosit Boha o pomoc. Říkalo se o nich, že vidí do budoucnosti. 
Proč tedy nezachránily tu svou? Dora Idesová je poslední z bohyní. Brání se přijmout zastaralý 
způsob života a věštit příchozím z odlitého vosku jako její teta Surmena. Vše se ovšem mění, 
jakmile pochopí, že co se v jejím životě zdálo být nešťastnou shodou okolností, bylo pečlivě 
promyšleným  plánem.  Její  umístění  v  internátě,  Jakoubkova  ústavní  péče,  hospitalizace 
v psychiatrické léčebně v Kroměříži… Na konci 90. let na ni v pardubickém archivu ministerstva 
vnitra čeká operativní  svazek vedený StB na vnitřního nepřítele  –  její  tetu Surmenu. Dora 
nevěřícně rozplétá neznámé osudy své rodiny i dalších bohyní…

Otevírací doba je každý pátek od 17 do 19 hodin.
 Půjčovné se platí na celý rok 20 Kč. 

Za poplatek 5 Kč/ks si můžete nechat obalit své knihy, učebnice, brožury... 
do průhledné fólie.

Přeji všem čtenářům hezky prožité prázdniny s neopakovatelnými zážitky.
Drahomíra Klikarová, knihovnice

Uskutečněné akce

K jARU PATřÍ SMRTOLKA

V  letošním  roce  měla  organizaci  „Smrtolky“  na  starost  tři  místní  děvčata  „páni“  
– Jasmína Gajdošová čp. 71, Sabina Cyrková čp. 30 a Tereza Bodanská čp. 127. Obchůzka 
po vsi se konala v neděli 2. dubna 2017, počasí bylo slunečné a zúčastnilo se kromě velkého 
počtu maminek celkem 30 děvčat, a to nejen místních, ale i těch, které mají k Petrovicím 
rodinné vztahy. 

Holky  u  každého  domu  zazpívaly  známý  popěvek  a  za  to  byly  obdarovány  penězi 
a  slepičími  i  křepelčími  vejci.  S  odvozem  vajec  jim  pomohli  Tomáš  Klim  a  Jan  Hladík. 
O  týden později byla uspořádána společná hostina a páni  se vždy  starají  také o zábavu. 
Děvčata hrála hry, soutěžila, tančila na novinách, vyráběla si zásobník na tužky a vzájemně 
se pobavila.

TRAdIČNÍ hRKÁNÍ PřEd VELIKONOCEMI

S  příchodem  velikonočních  svátků  nastává  povinnost  i  místním  hochům,  kdy  z  půd 
a  komor  vynesou  své  hrkače,  trakače  a  klapačky,  a  vyráží  na  obchůzku  vesnice,  kterou 
během pátku 14. dubna a soboty 15. dubna 2017 zdolali celkem osmkrát. 

Proč  vlastně hrkají?  Protože  každého potěší,  když uslyší  zvon. Kostelní  zvony  (kromě 
umíráčku) znějí vždy radostně, protože oznamují radostné události – zvou na bohoslužby, 
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Na  Velký  pátek  dne  14.  dubna  2017  zavítala  do muzea  v  doškové  chalupě  herečka 
Milena Steinmasslová. Přijela spolu se svou kamarádkou z Rešic a oběma se naše chaloupka 
velmi líbila. Paní Steinmasslová je velmi příjemná a během návštěvy zavzpomínala na své 
dětství.

Jako herečka je známá z televize i pražských divadel. Věnuje se kromě herectví také 
dabingu a výuce herectví a rétoriky. Narodila v roce 1955 v Praze a diváci si  ji pamatují 
z filmů např. „Už zase skáču přes kaluže“, „Dívka na koštěti“, „Jak utopit dr. Mráčka aneb 
Konec  vodníků  v  Čechách“,  „Kaňka  do  pohádky“,  „Smrt  talentovaného  ševce“,  „Malý 
pitaval z velkého města“, „Synové a dcery Jakuba Skláře“, „Ranč u Zelené sedmy“, „O víle 
Arnoštce“, či jako svědomitá lékárnice v seriálu „Doktor Martin“.

MYSLIVECKý VÍKENd 21. – 23. dUBNA 2017 V PETROVICÍCh

Chovatelské  přehlídky  trofejí  byly  odpradávna  významnou  kulturní  událostí.  Historicky 
se jednalo o ukázku loveckého umu pánů, kteří se chtěli pochlubit trofejemi zvěře ulovené 
v  jejich  honitbách.  Zajisté  i  dnes  jde  o  prezentaci  trofejí  zvěře  ulovené  v  jednotlivých 
honitbách, ale musíme takovou akci chápat i jako celospolečenskou událost s úlohou odborně 
poučnou a propagační. Výstavy  jsou ukázkou činnosti  samotného výkonu práva myslivosti, 
která  je  pro mnohé  z  laické  veřejnosti  doposud málo  známá. Nelze  jí  tedy  chápat  pouze 
jako ukázku „kostí“, ale kromě všech zmíněných úloh výstavy nesmíme zapomenout na tu 
nejdůležitější - a to, že nám dává jasný obraz o stavu a chovné kvalitě populace lovené zvěře.

Předkládat trofeje na chovatelské přehlídky byla do roku 1989 povinnost. Trofeje se tehdy 
hodnotily,  stejně  jako dnes,  hodnotitelskou  komisí,  která  určila,  zda  byl  provedený  odlov 

provázejí novomanžele, vítají nový rok. Rozezněly se také při vyhlášení příměří. Na Zelený 
čtvrtek si připomínáme události  smutné  – Ježíš byl zrazen a zajat. Na Velký pátek  ještě 
smutnější – byl umučen, ukřižován a pohřben. 

V hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto dny nezvoní zvony, ale ozývá se 
smutný zvuk dřevěných hrkaček. Toto nařízení vydal papež, proto se lidově říká, že zvony 
odletěly do Říma. V kostele ani ministranti nezvoní malými zvonky, ale místo nich používají 
tzv. klepače. (Text byl použit na pozvánce pro letošní hrkání.)

hEREČKA  MILENA  STEINMASSLOVÁ NAVšTÍVILA dOšKOVOU ChALUPU
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daného kusu přínosem, či naopak danou populaci zvěře z hlediska posílení jejího genofondu 
poškodil.  Byla  stanovena  chovatelská  kritéria,  která  se  striktně  dodržovala  a  případné 
prohřešky byly na úrovni mysliveckých sdružení řešeny. 

V podobném duchu probíhaly přehlídky trofejí na úrovni Okresních úřadů až do počátku 
nového  tisíciletí.  Po  změně  zákona  o  myslivosti  se  povinnost  konání  přehlídek  změnila 
na dobrovolnost a tím se i od konání takovéto akce na úrovni našeho okresu opustilo. 

Ale vraťme se k našim současným „Mysliveckým víkendům“, jak jsme pracovně námi již 
tradičně pořádanou akci nazvali. Po vzniku obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov 
spadá do jejího obvodu 26 honiteb o celkové výměře honební plochy cca 32 tis. ha. Nejvíce 
lovenou zvěří spárkatou v našich honitbách je zvěř srnčí a zvěř černá, tedy prase divoké. Zvěř 
jelení a mufloní se loví jen v Oboře Moravský Krumlov. Ojediněle dojde k odlovu této zvěře 
v honitbách sousedících právě s Oborou Moravský Krumlov. Snad pro zajímavost lze uvést, že 
již bylo uloveno několik kusů zvěře siky japonského, který k nám migruje z Jaroměřicka. Ze 
zvěře drobné je to pak zajíc polní a bažant obecný. Na rozdíl od zvěře zaječí je bažantí zvěř 
lovena v hojných počtech, ale to  jen díky  intenzivnímu zazvěřování  jednotlivými uživateli 
honiteb.  

Myslivecké  víkendy  konáme  od  roku  2005  poté,  co  jsme  se  společně  s  mysliveckými 
hospodáři  dohodli,  že  obnovíme  několik  let  přerušenou  tradici  a  alespoň  na  úrovni  ORP 
Moravský  Krumlov  budeme  výstavy  trofejí  konat.  O  spolupráci  jsme  požádali  i  Okresní 
myslivecký  spolek Znojmo, který  je  spolupořadatelem této akce. Snad  jen pro zajímavost 
lze uvést, že první výstava byla ve Vémyslicích. Od té doby, to je již 16x, byly výstavy vždy 
pořádané uživateli honitby v jiné obci, která spadá pod ORP Moravský Krumlov. Mysliveckými 
víkendy jsme tuto akci začali nazývat po té, co jsme k ní přiřadili i jarní svod psů, kterého 
se  letos  u Vás  v  Petrovicích  zúčastnilo  na  72  psů.  Velice  úspěšně  se  podařila  a  dá  se  říci 
i rozběhla výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“, kdy děti z 27 škol na našem okrese dodaly 
227 obrázků. Hodnocení kreseb je velice zodpovědné a složité, protože všechny obrázky jsou 
vždy krásné a nesmírně nápadité. Konec konců vy, kdo jste výstavu navštívili, mi jistě dáte 
za pravdu. Kromě 350 trofejí srnců mohl návštěvník obdivovat několik trofejí jelenů, muflonů 
i kňourů, ale  třeba  i  lišek a  jezevců. Děti určitě nejvíce zaujaly preparáty  různých druhů 
zvěře i modely mysliveckých zařízení. Celá akce z mého pohledu byla velice vydařená, dobré 
zázemí, obětavé nasazení členů mysliveckého spolku Petrovice – Lesonice – Kadov, výborná 
spolupráce s obcí, perfektně připravený doprovodný program a samozřejmě v neposlední řadě 
výborné občerstvení. To vše přispělo k bezproblémovému a pohodovému průběhu letošního 
Mysliveckého  víkendu  v  Petrovicích.  Jsem  velice  rád,  že mně  paní  starostka  dala  prostor 
ve Vašem zpravodaji a já tak mám možnost poděkovat všem, kteří se o tak výbornou akci 
zasloužili. 

Ing. Kamil Raboň, odbor životního prostředí, MěÚ Moravský Krumlov 

dOšKA  V  dEšTI

V sobotu 22. dubna 2017 jsme v Petrovicích slavnostně zahájili již čtvrtou sezónu prohlídek 
v doškové chalupě. Pečlivě připravovaná akce má v životě naší vsi své místo. Doposud nám vždy 
přálo počasí, tentokrát jsme si vyzkoušeli mokrou variantu. Déšť, který se spustil v hodině 
zahájení, však ani pořadatele ani návštěvníky neodradil. Navzdory nepřejícímu počasí jsme 
„jeli“ podle scénáře a ti, co přišli, nelitovali. Jak trefně poznamenali naši přátelé „doška 
v dešti navozovala idylu anglického venkova“. 

Každoročně se snažíme pro návštěvníky nachystat něco nového, obměňujeme exponáty 
a  daří  se  nám  dostát  závazku  tematických  výstav.  Letošní  termín  otvírání  ještě  spadal 
do velikonočního období, proto se i zahájení neslo v tomto duchu. V  sehrané scénce s dětmi 
a ochotníky jsme předvedli velikonoční zvyky, které jsou v Petrovicích stále živé: chození se 
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Smrtolkou, hrkání, chození o vajíčka. K velikonoční době se vztahovala také výzdoba v došce. 
Návštěvnické pozornosti neunikly nově zrekonstruované podlahy, hliněná a z půdovek. Výstava 
je věnovaná k 190. výročí od postavení školní budovy. 

Na své si přišli milovníci rukodělných činností. Mohli se obdivovat umu šikovných žen, které 
předváděly např. zdobení kraslic slaměnou technikou, spřádání vlny na kolovratu, drátkování, 
pletení z papíru, ruční háčkování záclon a paličkování. Děti si mohly vyzkoušet točení na kruhu 
a  zdobení  perníčků,  vidět  ukázku  sedlářského  řemesla  a  pletení  košů  z  vrbového  proutí. 
K dobré pohodě přispěla ochutnávka vín,  tradiční občerstvení  i písně zahrané a zazpívané 
děvčaty z Petrovického pěveckého sboru. Všem, co pomohli s přípravou akce a všem, kteří 
i přes nepřízeň počasí přišli a v dešti vydrželi, moc děkujeme. 

Chalupa je otevřena každou neděli od 15 do 17 hodin, po předchozí telefonické domluvě 
kdykoliv.  Nově  je  v  prodeji  turistická  vizitka,  malovaná  mapa  a  zdarma  leták  5+1.  Také 
děkujeme  všem  za  podporu  v  SMS  soutěži  o  nejlépe  opravenou  památku  Jihomoravského 
kraje, kdy naše venkovská usedlost získala čestné uznání.

Eva Grunová

POSLEdNÍ dUBNOVý dEN PATřIL ČAROdějNICÍM

Neděle 30. dubna patřila již tradičně táborovým ohňům, neboť se podle lidového zvyku v tuto 
Filipojakubskou noc lidé schází u zapálených ohňů, aby oslavili příchod jara. Název noci vychází 
ze svátku svatých apoštolů Filipa a Jakuba, který připadá na 1. května. Právě noc z 30. dubna 
na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že se čarodějnice slétají na prokletých 
místech, např. popravištích, a také věřili v otevírání různých jeskyní a podzemí, ve kterých 
jsou údajně ukryté poklady. Na ochranu před čarodějnicemi, duchy a démony se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo pálení čarodějnic. Popel měl 
mít zvláštní moc pro zvýšení úrody, někdy se popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti a jindy 
se přes oheň skákalo pro zajištění mládí a plodnosti. Dnes už se tyto zvyky nedodržují. Oheň 
nám slouží k společnému setkání, zpívání a opékání špekáčků.

PETROVICKý KOšT

Odpoledne 1. května mohli milovníci vína navštívit již 12. ročník ochutnávky vín petrovických 
vinařů. Pořadatelé letos připravili 78 vzorků od 28 vinařů z Petrovic i okolních obcí.
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Z  bílých  vín  byly  nejvíce  zastoupeny  odrůdy  Veltlínské  zelené    (11  vzorků),  Sauvignon 
(9 vzorků),  směs bílá  se 6 vzorky, po 4 vzorcích Tramín, Pálava, 3 vzorky byly zastoupeny 
Müller Thurgau, Muškát moravský, Rulandské bílé a Rulandské šedé. Mezi 5 vzorky růžových 
dominovalo  Svatovavřinecké  rosé.  Mezi  červenými  odrůdami  byly  nejvíce  zastoupeny 
Svatovavřinecké s 6 vzorky a Modrý Portugal  se 3 vzorky. Příznivé počasí přilákalo na akci 
velký počet spokojených návštěvníků.

dSO  MORAVSKOKRUMLOVSKO  POdPORUjE  CYKLISTIKU

V letošním roce se mohou příznivci cyklistiky v našem regionu zúčastnit dvou akcí.
První  akcí  pořádanou  v  sobotu  10.  června  2017  byl  2.  ročník  „Moravskokrumlovskem 

na kole“, druhou akcí již 5. ročník Expedice za sousedy pořádanou v sobotu 19. srpna 2017 
v Kubšicích a okolních obcích. 

Do  cykloakce  Moravskokrumlovskem  na  kole  se  zapojují  všechny  obce  DSO  Moravsko-
krumlovska.  Cyklisté tak mohou projet území mikroregionu po čtyřech vyznačených trasách, 
které mají společný cíl v Moravském Krumlově na Vrabčím hájku.  
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V jakékoliv obci DSO Moravskokrumlovsko  zúčastnění cyklisté obdrží cyklopas, do kterého 
sbírají v předem stanovených zastávkách razítka. Členské obce se v  tento den na cyklisty 
připraví, ukáží jim své zajímavosti a pohostí je. Tak cyklisté navštíví například v Petrovicích 
muzeum v doškové chalupě, v Jamolicích hrad Templštýn, ve Vedrovicích muzeum a podobně. 
Také vytipované hospůdky a vinařství v jednotlivých obcích připraví pro cyklisty občerstvení 
i ochutnávku vín. V cíli cesty zahrála k dobré pohodě dojíždějícím cyklistům i ostatním country 
kapela Paroháči, bylo zde připraveno občerstvení a slosování cyklopasů o hodnotné ceny.   

Věříme, že všichni cyklisté strávili příjemný den na kole v našem regionu a odvezli si také 
krásné zážitky. Partnerem akce je Nadace ČEZ.

Ing. Lenka Kačírková, DSO Moravskokrumlovsko

ZÁjEZd ČZS A SPK

Během červnového víkendu v sobotu 10. 
a  neděli  11.  června  zorganizovaly  místní 
spolky  zahrádkářů  a  SPK  pro  své  členy 
i  zájemce  z  řad  občanů  společný  zájezd. 
Deštivé sobotní dopoledne patřilo prohlídce 
hradu  Bouzov,  po  obědě  následovala 
návštěva  muzea  tvarůžků  v  Lošticích 
a sobotní program byl zakončen prohlídkou 
pivovaru Holba v Hanušovicích a následnou 
ochutnávkou  v  pivovarské  restauraci. 
Ubytování  bylo  zajištěno  v  Koutech  nad 
Desnou. Slunečné nedělní dopoledne zaplnila 
exkurze  na  přečerpávací  vodní  elektrárnu 
Dlouhé  stráně  zakončená  prohlídkou  horní 
nádrže,  kde  se  mohli  účastníci  pokochat 
panoramaty  Jeseníků.  Milovníci  adrenalinu 
absolvovali  sedmnáctikilometrový  sjezd 
do  Koutů  na  koloběžkách.  Po  obědě 
ve  Velkých  Losinách  a  prohlídce  ruční 
papírny následoval odjezd do Olomouce, kde 
byla  na  závěr  zájezdu  zajištěna  prohlídka 
centra města s výkladem průvodkyně.
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hASIČSKý SRAZ V PETROVICÍCh

V  sobotu  17.  června  proběhl  na  místním  hřišti  sraz  dobrovolných  hasičů  z  mnoha 
Petrovic z České republiky. Byl to již 15. ročník této tradiční akce, která začala v roce 2003 
v  Petrovicích  u  Blanska  a  pokračuje  každý  rok  na  jiném místě.  Letos  se  srazu  zúčastnilo 
i s námi sedm sborů. Byly to Petrovice – Marklovice, Velké Petrovice, Petrovice u Sedlčan, 
Hraničné Petrovice, Petrovice u Třebíče a Petrovice U Blanska. Sraz byl zahájen v 16 hodin 
paní starostkou a následovala volná zábava a ubytování. Ve 20 hodin odstartovala skupina 
Codex večerní  zábavu. V neděli  ráno  se  všichni  nasnídali  v  kulturním domě a následovala 
prohlídka místní hasičské zbrojnice, doškové chalupy, kostela a mokřadů. Po obědě proběhla 
závěrečná řeč a pozvání na příští ročník, který se uskuteční v Petrovicích u Sedlčan. Závěrem 
bychom chtěli poděkovat starostce obce a všem, kteří nám pomohli s celou organizací srazu 
a výpomoci u kotlíků a ve výčepu.

SDH Petrovice

OBhÁjENÍ VÍTěZSTVÍ VE SRÁŽENÍ KUŽELEK

V neděli 25. června 2017 uspořádala Tělovýchovná jednota Petrovice v pořadí třetí ročník 
turnaje  v  ruských  kuželkách.  Letošního  ročníku  se  za  mírného  deště  zúčastnilo  celkem  
15 dvojic a  jednotlivé  týmy byly  složeny z hráčů bez ohledu na věk, hmotnost a pohlaví. 
Prvenství z prvního ročníku turnaje obhájil tým Josef Hercik – Gabriela Velebová (s počtem 
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70  bodů),  na  druhém  místě  se  umístil 
tým Libor Bogner  – Petr Janšta  (s počtem 
66  bodů)  a  třetí  místo  vybojovali  David 
Kučera – Ivo Kylián (se součtem 64 bodů). 
Tito závodníci zvolili pro turnaj i originální 
dresy,  které  jim  velmi  slušely.  Nejmladší 
závodnicí  byla  dvouletá  Emma  Solařová 
z Petrovic. Mezi jednotlivci získal nejvyšší 
počet bodů (40) pan Milan Komárek.

TJ  Petrovice  děkuje  touto  cestou 
sponzorům  akce,  kteří  věnovali  ceny: 
Pohostinství  Iveta  Jandásková,  Včelařství 
manželů  Grunových,  Šiklův  mlýn  a  obec 
Petrovice.



Ze sportu

stojící zleva: Jiří Sobotka z Rakšic, Pavel Šedrla z M. Krumlova, Jakub Stejskal z M. Krumlova, 
Lumír Bartoník z M. Krumlova, Martin Sviták z Rakšic, Jiří Frimel z Petrovic.
přední  řada  zleva:  Daniel Koník z Hostěradic, Radek Světlík z Petrovic, Petr Záviška 
z M. Krumlova, Dalibor Řehák z Petrovic, Tomáš Čiháček z Lesonic.

Rozlosování podzimní části zápasů IV. B třídy OfS Znojmo
3. kolo  neděle 20. 8. 2017  10:15 h.    Olbramovice B    Petrovice 
4. kolo   neděle 27. 8. 2017   16:30 h.   Višňové B     Petrovice  
5. kolo   neděle 3. 9. 2017   10:15 h.   Petrovice   Loděnice   
6. kolo   neděle 10. 9. 2017      Volný los    Petrovice 
7. kolo   neděle 17. 9. 2017   10:15 h.    Petrovice   Trstěnice  
8. kolo   neděle 24. 9. 2017   15:30 h.   Miroslav C  Petrovice  
9. kolo   neděle 1. 10. 2017   10:15 h.    Petrovice   Rybníky  
10. kolo  neděle 8. 10. 2017   15:00 h.   Dobřínsko   Petrovice  
11. kolo  neděle 15. 10. 2017   10:15 h.   Petrovice   Branišovice   
1. kolo   sobota 21. 10. 2017   14:30 h.   Prosiměřice B      Petrovice  
2. kolo   neděle 29. 10. 2017   10:15 h.   Petrovice   Tavíkovice 

Pozvánky

st 5. 7., čt 6. 7.   5.  MEMORIÁL  BRATRŮ  VESELýCh 
turnaj v nohejbalu v areálu fotbalového hřiště, ve středu večerní zábava se skupinou Trilobit, 
so 22. 7.   2. TURNAj V dISCGOLfU
areál fotbalového hřiště, občerstvení zajištěno
so 26. 8.     9. SIMPSNŮV ZRYChLENý PřESUN 
n přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích, pět soutěžních kategorií 
pro děti  od 1 do 15  roků,  sraz  ve  14 hodin u  kulturního domu v Petrovicích,  po  skončení 
závodu táborák, děti dostanou špekáček zdarma, občerstvení – uzená cigára 
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so 2. 9.     „PETROVICKé KOTLIK“
soutěž jednotlivců i družstev o nejchutnější maso připravené na kotlíku, začátek ve 14 hodin 
u kulturního domu, hodnocení nezávislou porotou, přihlášky do soutěže nejpozději 26. srpna 
2017, pořádá Pohostinství Iveta Jandásková, více informací na plakátech
so 2. 9.    MALý  fESTIVAL  LOUTKY 
n pořádá obec ve spolupráci s MěKS M. Krumlov, loutkové divadlo pro děti i dospělé, hraje se 
pohádka „O zlé koze“ v podání Divadla M. Kopeckého, začátek v 18 hodin v kulturním domě 
v Petrovicích, vstup zdarma
so 16. 9., ne 17. 9.  TRAdIČNÍ hOdY 
pořádá chasa a obec Petrovice, hraje Petrovanka a Stone, pouťové atrakce
so 14. 10.    VINOBRANÍ 
pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Fantazie, burčák a bohatá tombola 

n označené akce podpořila Nadace ČEZ
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Pohledy do minulosti

Tentokrát jsme do rubriky vybrali snímky zachycující tři domy pod návsí. Starší snímek je 
výřez z pohlednice náměšťského fotografa Ondřeje Knolla vydané v roce 1919. 

Další snímek jsme pořídili v roce 2005 a pro srovnání i záběr na stejná místa z letošního 
léta.  Dle  čísel  popisných  se  jedná  o  domy  s  čísly  popisnými  26,  27  a  28,  někdejší  půllán 
a dva čtvrtlány. Nedaleko domu čp. 26 byl obecní rybníček a ještě koncem 19. století máme 
v písemných pramenech doloženou existenci „závory“ uzavírající vstup do vsi, které se místně 
říkalo  „lísa“.  Za  první  republiky  v  domě  čp.  27  provozovala  krejčovský  salon  krejčovská 
mistrová Antonie Fialová, domu se říkalo „U švadlenek“. Ještě po druhé světové válce měl 
v domě čp. 28 kovárnu František Smejkal. 

Bronislav a Eva Grunovi

Pohlednice z r. 1919 (výřez).



Příspěvky čtenářů

SETKÁNÍ  S  UŽOVKOU  OBOjKOVOU

Snímek z roku 2005.
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Snímek z roku 2017.

Dne 21. června 2017 byla na mokřadech 
spatřena užovka obojková (natrix natrix). 
Pracovnice na veřejně prospěšných pracích 
pod  obcí  natírala  lavičky  na  mokřadech, 
když v tom se proti ní objevil had, který 
vzápětí vztyčil hlavu. Pro milovníky plazů 
by to bylo setkání jistě příjemné, avšak pro 
ty, kteří z těchto živočichů mají strach, je 
to zážitek téměř šokující. Naštěstí užovka, 
která je ve volné přírodě České republiky 
nejrozšířenějším hadem, je neškodná. 

Bezpečně ji poznáte podle žlutých až 
oranžových  půlměsíčků  za  hlavou.  Měří 
kolem  100 cm.  Nejraději  obývá  břehy 
jezer,  potoků,  tůní  či  bažin.  Ráda  se 
vyhřívá na suchých stanovištích. Patří mezi 
výborné plavce a potápěče, ve vodě tráví 
poměrně hodně času. 

Užovka obojková ve struze při budování čistírny odpadních vod.              foto: Jiří Němec



Hlavní  potravu  tvoří  vodní  živočichové  jako menší  rybky,  čolci,  žáby,  dešťovky,  ještěrky 
a občas nepohrdne hlodavci. Důsledně se vyhýbá kuňkám a mlokům, neboť tito vylučují toxin, 
který je pro užovku jedovatý. Sama užovka obojková má jed, který však není schopna použít. 
Chybí jí totiž funkční jedový kanálek s vývodem do zubů. Nepatří ani mezi škrtiče, proto svou 
kořist polyká živou. Díky absenci jedového kanálku je naprosto neškodná i pro člověka. Pokud je 
užovka zahnána do úzkých a musí se nějak bránit, málokdy používá kousnutí. Snaží se nepřítele 
zastrašit hlasitým syčením, nafukováním krku a zuřivými pohyby. Další metodou obrany je tzv. 
thanatóza  –  schopnost  tvářit  se  jako mrtvý. Otočí  se břichem nahoru, otevře  tlamu a  jazyk 
nechá volně viset. Zornice vytočí k okraji a z kloaky vyloučí sekret se zápachem mršiny. I přes 
tuto techniku se stává kořistí kun, jezevců lišek, ježků a některých ptáků. Na mláďatech užovky 
si pochutnají  i ryby nebo potkani. Snesená vejce jsou lákadlem třeba i pro mravence. Doba 
březosti trvá 2 měsíce, počet mláďat je 20 – 60.

Užovka obojková byla v naší obci spatřena také ve struze při stavbě čistírny odpadních vod.
Tento druh je zvláště chráněn podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb.

(použitý zdroj: www.priroda.cz)

Zajímavosti kolem počasí

dUBEN 2017
nejnižší noční teplota:  21. 4.  - 2 °C  nejvyšší noční teplota:  10. 4.  +10 °C
průměrná noční teplota:    + 4,5 °C nejnižší denní teplota:  19. 4.  + 4,5 °C
nejvyšší denní teplota:  2. 4.   + 24 °C  průměrná denní teplota:    + 14,5 °C
celkové srážky:    44 mm
Celkem bylo 20 dnů zataženo nebo oblačno, ostatní jasno a polojasno. Dne 17. 4. byla přeháňka 
s  kroupami,  dne  19.  4.  sněhová  přeháňka.  Od  poloviny  dubna  kvete  šeřík.  Dne  20.  4.  byl 
na mokřadech spatřen párek divokých husí a od 24. 4. jsou v obci viděny vlaštovky.

KVěTEN 2017
nejnižší noční teplota:  10. 5.  - 2 °C  nejvyšší noční teplota:  30. 5.  + 17 °C
průměrná noční teplota:    + 10 °C  nejnižší denní teplota:  9. 5.  + 12 °C
nejvyšší denní teplota:  30. 5.   + 35 °C  průměrná denní teplota:    + 23,5 °C
celkové srážky:    30 mm
Celkem bylo 19 dnů zataženo nebo oblačno, ostatní dny jasno a polojasno. 
Dne 10. 5. pomrzly brambory a ovocné stromy. Dne 14. 5. byla bouřka a o den později bouřka 
s kroupami. Začátkem května byly slyšet kukačky a na mokřadech byl viděn čáp.

ČERVEN 2017
nejnižší noční teplota:  9. 6.  + 8 °C  nejvyšší noční teplota:  29. 6.  +20 °C
průměrná noční teplota:    + 10 °C  nejnižší denní teplota:  17. 6.  + 21 °C
nejvyšší denní teplota:  22. 6.   + 36 °C, na slunci + 50 °C
průměrná denní teplota:  + 28,5 °C  celkové srážky:        12 mm
Celkem bylo 12 dnů zataženo nebo oblačno, ostatní dny jasno a polojasno, šest dnů byl silný 
vítr. Dne 23. 6. byla bouřka, ale spadly pouze 4 mm srážek.

Jaroslava Vespalcová

Co je psáno v kronikách
ROK 1946

Počasí v zimě mírné, málo sněhu a malé mrazy.
V  lednu (3.) konán v sále p. Sobotky hasičský ples  – první  to v znovu osvobozené vlasti. 

Účast hojná. V  lednu  (29.) podle nařízení vykopán hrob ruského vojáka, který utrpěl v naší 
37
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vesnici velké zranění (byl přejet tankem, na který v jízdě naskakoval), kterému podlehl a byl 
pochován  v  parku  u  zdejšího  kostela.  Uložen  do  nové  dřevěné  rakve  a  odvezen  nákladním 
autem na ústřední hřbitov do Brna.

Již v r. 1945 na schůzích míst. národ. výboru a na schůzích míst. sboru dobrovolných hasičů 
jednáno o stavbě kulturního domu, ježto v naší obci není vhodná místnost pro pořádání kulturních 
a zábavných podniků. Teprve v únoru 1946 přikročeno k přípravným pracím. Za vedení hasič. 
sboru nakopána v bývalé cihelně hlína na výrobu cihel, v květnu dovezeno skoro 50 q vápna, 
které uskladněno „na výhoně“, kde se měl kulturní dům postaviti. Bohužel pro nepochopení 
některých občanů a pro obavu z finanční neúnosnosti, v započatých pracích nepokračováno.

Ostatková zábava pořádána po 3 dny a to 3. až 5. března. Ve čtvrtek 7. března vykonána 
v hostinci oslava narozenin T. G. M. Po proslovu přednesli žáci i mládež různé básně, recitace 
a výstupy. V neděli 17. března sehrána mládeží odpol. i večer divadelní hra.

Dne 28./3. rozdány social. slabším občanům různé textilní věci z darů UNRRA. 
V  neděli  26.  května  provedeny  v  naší  obci  volby  do Ú.  N.  S.  v  radnici.  Celkem  bylo 

odevzdáno 272 platných hlasů. Z nich obdrželi: komunisté 39 hlasů, strana lidová 192 hlasů,  
social. demokr. 9 hlasů, národní socialisté 32 hlasů, celkem 272 hlasů.

V neděli 16. června, po bedlivé přípravě programu, vykonáno svěcení motorové stříkačky, 
která byla již zakoupena v r. 1941. Na 29. června v r. 1941 bylo již vše připraveno k vykonání 
slavnosti svěcení stříkačky, ale vpádem německých vojsk do SSSR 22./6. 1941, byly všechny 
již povolené slavnosti pro celé území protektorátu zakázány. Proto toto svěcení konáno až 
letošního roku. Dopoledne po mši vykonáno svěcení u kostela na upraveném stanu. Všechny  
ženy zdejší obce byly kmotřenkami, (na rozdíl od dřívějšího buržoasního zvyku tří finančně 
silných),  které  složili  na  hotovosti  10.700  Kčs.  Odpoledne  konáno  požární  cvičení  též 
za účasti sboru z Dobelic, Lesonic, Vémyslic a Knínic. Po té vyznamenán za 40letou činnost 
v hasič. sboře Jan Janda, starosta SDH a za 25letou činnost Bedřich Blažek, František Kovář 
a Jan Záviška medailemi. Po slavnosti konána lidová veselice. Čistý zisk ze slavnosti činil 
skoro 32.000 Kč.

V  r.  1946  zřízen nákladem asi  14.000 Kč  telefon. Telefonní přístroj umístěn ve mlýně 
p. R. Fukala. V neděli 4. srpna konány u kostela dožínky. Hody „drženy“ za krásného počasí 
ve dnech 15. až 17. září. V pondělí konána zlatá svatba Jana Jandy a jeho manželky. 

Ve čtvrtek 19. září bylo vinobraní. 
V  pondělí  28.  října  dopoledne  vykonána  v  ozdobeném  sále  hostince  oslava  svátku 

svobody. Žáky obecné, měšť.  školy  a  i mládeží  předvedeno pásmo veršů,  zpěvů ap. Též 
schválen přítomnými slib, že všichni budou pracovati ke zdaru vyhlášené dvouletky.

V sobotu 21. prosince vykonána ve škole za účasti rodičů žáků vánoční oslava u stromečku. 
V neděli 22. prosince odpoledne i večer sehrána zdejší mládeží divad. hra: „Na národa 

roli dědičné“. 
 (pokračování příště)

ZPRAVOdAj OBCE PETROVICE * číslo 2/2017 * ročník 10

Vydavatel: Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01  Moravský Krumlov, IČ: 00293326
Místo a datum vydání: Petrovice, 31. 7. 2017. Vychází čtvrtletně. Náklad 220 ks, neprodejné. 
Zdarma do každé domácnosti v obci. Povoleno: ev. číslo MK ČR E 18079.
Redakce:  OÚ Petrovice – Ing. Roman Hájek, Irena Závišková, DiS., Mgr. Eva Grunová. 
Foto: archiv obce. Kontakt: tel.: 515 323 123, e-mail: info@petrovice.com, jednotlivá čísla 
jsou na webových stránkách obce: www.petrovice.com
Uzávěrka: Do čísla 3/2017 termín uzávěrky 30. 9. 2017. Příští číslo vychází v říjnu 2017.
Realizace: Petr Večeřa. Bačice, vecera.petr@volny.cz.



39

Výstava loveckých trofejí a jarní svod psů se konaly ve dnech 21. – 23. dubna 2017.
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Fotografie z 15. setkání hasičů z obcí Petrovice ve dnech 17. – 18. června 2017.


