ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Ulice kolem obecního úřadu zkrásněla nejen barvami podzimu.

Foto: Irena Závišková

ročník 10, číslo 3/2017 (červenec - září)

Fotografiemi se vracíme k letošním hodům, které se konaly 16. – 17. září.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
63. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. července 2017
•

•

•

•

•
•

ZO projednalo žádost zástupce společnosti STARNET o pronájem části pozemku p. č. 2526
v k. ú. Petrovice o výměře cca 3 x 3 metry pro výstavbu příhradového stožáru výšky 8 m
a o povolení výkopu polní cesty pro uložení el. kabelu. ZO schvaluje záměr na pronájem části
pozemku, který bude zveřejněn po zákonem stanovenou lhůtu na úředních deskách obce.
ZO projednalo a schválilo prodej pozemků ve vlastnictví obce v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova kupujícímu Agrodužstvu Petrovice: 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, vše za cenu obvyklou ve výši 35 Kč/ m2, dále p. č. 2882
o výměře 4851 m2 za cenu 81 884 Kč a pozemku p. č. 2231 o výměře 265 m2 v k. ú.
Dobelice za cenu 4563 Kč. Celková kupní cena za všechny parcely je 178 077 Kč.
ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Oprava chodníku před
kostelem – Petrovice“. Lhůta pro podání nabídek je do 8. 8. 2017 do 16 hodin. Otevírání
obálek a hodnocení došlých nabídek se uskuteční v kanceláři obecního úřadu dne 8. srpna
od 16:05 hodin. ZO schválilo složení komise: Irena Závišková, Roman Hájek, František
Bílek, zapisovatelka Pavla Jelínková, manažerka mikroregionu Moravskokrumlovsko.
Náhradníci: Helena Janštová, Tomáš Vespalec, Bohumír Vespalec.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení
mezi Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov a obcí Petrovice. Jedná se
o konání loutkového představení v rámci „Malého festivalu loutky“ dne 2. září v kulturním
domě. Spoluúčast obce je ve výši 1 000 Kč.
Starostka seznámila ZO s návštěvou kpt. Bc. Paculy ohledně připravenosti obce na
mimořádné události a krizové situace.
ZO projednalo a schválilo prodej parcely p. č. 2121 ve vlastnictví obce o výměře 374 m2
kupujícímu P. D. za cenu obvyklou ve výši 35 Kč/ m2.

64. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. srpna 2017
•

•
•

•

ZO projednalo žádost společnosti STARNET, s. r. o., Ant. Barcala 1449/26a, 370 05 České
Budějovice, o pronájem části pozemku p. č. 2526 v k. ú. Petrovice o výměře cca 3 x
3 metry pro výstavbu příhradového stožáru výšky 8 m a o povolení výkopu polní cesty
pro uložení el. kabelu. ZO vyslovilo souhlas s pronájmem části uvedeného pozemku
a s uložením el. kabelu do přilehlé polní cesty v majetku obce. Podrobnosti pronájmu
budou předmětem dalšího jednání.
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2017.
ZO projednalo zprávu hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Oprava chodníku
před kostelem – Petrovice“. Ze tří došlých nabídek podala nejnižší cenu společnost PELÁN
stav s.r.o., Hrotovice, ve výši 453 417,36 Kč včetně DPH. ZO schválilo vítěznou nabídku
a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.
ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice.
Předmětem daru je bezúplatný převod pozemků p. č. 1711/11 o výměře 148 m2 a 1711/12
o výměře 269 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, oba druh ostatní plocha
– ostatní komunikace, z majetku Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Petrovice. Na
obou pozemcích je chodník podél krajské komunikace.
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•
•
•
•
•

•
•

ZO projednalo a schválilo Rozvahu – bilanci příspěvkové organizace Mateřská škola
Petrovice.
ZO projednalo a schválilo projektovou dokumentaci na akci „Lesopark v Petrovicích“
a pověřilo starostku podáním žádosti o dotaci a požádat o cenové nabídky dva dodavatele:
Jiří Vacek, Trstěnice a Karel Raboň, Moravský Krumlov.
ZO projednalo a schválilo konání hodů ve dnech 16. – 17. 9. 2017 a současně schválilo
úhradu povinných poplatků pro OSA.
ZO uložilo starostce vyzvat pana H. k prořezání stromů na jeho pozemku, které zasahují
nad místní komunikaci.
ZO projednalo a schválilo podat žádost na Úřad práce Znojmo o zaměstnání jednoho
pracovníka do trvalého pracovního poměru v rámci programu „50 plus“. Požadavkům
uvedeného programu vyhovuje pan Florian Vyžrálek z Petrovic, kterého ZO doporučuje
zaměstnat.
ZO projednalo a schválilo výpověď Smlouvy č. 2013/8 o poskytování připojení k síti
internet, uzavřené mezi společností EceaTel, s.r.o. a obcí Petrovice. Výpověď bude
zaslána do konce měsíce srpna, výpovědní doba činí 1 měsíc.
ZO projednalo a schválilo objednávku na stavební práce včetně materiálu, které jsou
nad rámec oprav komunikace zahrnutých do dotačního programu MMR ČR – sejmutí drnů
v krajnici stávající komunikace, plošná úprava terénu, opravy poškozených dešťových
kanalizací v komunikaci, odvod dešťových vod z budovy obecního úřadu a doškové
chalupy, položení odvodňovacího žlabu, úpravu terénu v travnaté ploše vedle doškové
chalupy. Termín dokončení prací do 31. října 2017, předpokládaná cena 180 000 Kč bez
DPH. Práce provede firma COLAS CZ, a. s.

65. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 31. srpna 2017
•

•
•
•
•

ZO pověřuje starostku vypracovat nájemní smlouvu se společností STARNET, s. r. o.,
Ant. Barcala 1449/26a, 370 05 České Budějovice, o pronájem části pozemku p. č. 2526
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 3 x 3 metry pro výstavbu
příhradového stožáru výšky 8 m. Finanční vyrovnání za pronájem činí 1 Kč za rok a navíc
firma poskytne internetové připojení pro obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola,
hasičská zbrojnice, knihovna a kulturní dům) zcela zdarma včetně servisu po celou dobu
trvání smlouvy.
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku pro výsadbu lesoparku v Petrovicích od firmy
Jiří Vacek, Trstěnice 98. Celková cena vč. DPH činí 215 767,20 Kč. Druhá oslovená firma
(p. Karel Raboň z Moravského Krumlova) nabídku z kapacitních důvodů nedodala.
ZO projednalo a schválilo vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje z rejstříku škol a školských zařízení, č. j. JMK123886/2017.
ZO projednalo a schválilo žádost manželů H. z Rybníků se stavbou rodinného domu na
parcele p. č. 2903 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle doložené koordinační
situace.
ZO projednalo a schválilo objednávku na stavební práce včetně materiálu, které jsou
nad rámec oprav komunikace zahrnutých do dotačního programu MMR ČR - odkopávky
pro silnice, vodorovné přemístění výkopku, betonování, postřik, podkladní vrstvy,
osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože, betonové krajníky,
osazení příkopového žlabu do betonu z betonových tvárnic, betonový odvodňovací
žlab, výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí. Termín dokončení prací do 31.
října 2017, předpokládaná cena cca 230 000 Kč bez DPH. Práce provede firma
COLAS CZ, a. s.
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66. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. září 2017
•
•
•
•
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2017.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a PELÁN stav s. r. o.
Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava chodníků u kostela“ za celkovou cenu
453 417,36 Kč včetně DPH.
ZO projednalo a schválilo objednávku vyspravení obecní komunikace, která se
napojuje na opravenou místní komunikaci v lokalitě u RD čp. 145. Cena včetně DPH činí
cca 70 000 Kč. Práce provede firma COLAS CZ a.s.
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej technického zařízení pro provoz obecní
bezdrátové internetové sítě. Zájemci mohou doručit své nabídky do 12. října 2017
do 18.30 hodin na adresu obecního úřadu.
ZO projednalo a schválilo nabídku firmy COLAS CZ a.s. na opravu nezpevněných
cest v katastru obce s využitím recyklátu. Cena za 1 m2 opravy činí 60 Kč bez DPH,
předpokládaná výměra opravených cest je cca 3 000 m2.

67. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. září 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s provedením novostavby garáže pro
osobní vozidlo v řadové zástavbě v Petrovicích na pozemku ve vlastnictví J. K. p. č.
613/33 .
ZO projednalo a schválilo žádost J. K. o povolení vjezdu z a do garáže na pozemku
p. č. 613/33 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Vjezd se nachází na obecní
parcele p. č. 613/8.
ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2239/2 o výměře 2418 m2, lesní
pozemek, panu J. H., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.
ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/4 o výměře 182 m2, lesní
pozemek, paní M. F., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.
ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/5 o výměře 820 m2, lesní
pozemek, paní D. H., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.
ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/6 o výměře 1232 m2, lesní
pozemek, panu D. Z., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.
ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/7 o výměře 60 m2, lesní
pozemek, panu M. K., za cenu obvyklou ve výši 17,50 Kč/ m2.
ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o pořádání taneční zábavy Vinobraní v
sobotu 14. 10. 2017 v kulturním domě.
ZO projednalo a schválilo žádost chasy o prominutí poplatku za pronájem sálu během
hodů.
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej části obecní parcely p. č. 613/8 o výměře
cca 230 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou
dobu.
ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo s firmou Jiří Vacek, Trstěnice, která
provede výsadbu lesoparku dle projektové dokumentace Ing. Dušana Utinka. Práce
budou provedeny v měsících říjen – prosinec 2017, cena díla je 215 767,20 Kč vč.
DPH.
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Informace občanům
OPRAVA CHODNÍKŮ U KOSTELA

Před časem byla zahájena rekonstrukce chodníků kolem domů č.p. 26 (Daňhelovi) a č.p.
28 (Smejkalovi) a v ulici za kostelem od č.p. 25 (Kovářovi) až po č.p. 15 (Frimelovi).
Prosíme občany o pochopení a trpělivost pro dočasná omezení, které práce během opravy
chodníků přinesou.
Zároveň děkujeme manželům Tomečkovým č.p. 24 za jejich souhlasné stanovisko
s rozšířením chodníku před jejich domem na úkor zúžení vlastní předzahrádky. Jejich vstřícnost
jistě ocení všichni občané, kterým bude chůze na širším chodníku mnohem pohodlnější.

NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEUBÝVÁ
V pátek 1. září se v naší obci konal sběr nebezpečného odpadu. Přesto, že tento odpad se
sbírá dvakrát ročně, množství tohoto odpadu stále roste.
Při tomto svozu bylo z naší obce vyvezeno 5 televizorů, 8 velkých spotřebičů, 21 malých
spotřebičů, 8 chladniček či mrazniček, 26 kusů komponentů PC a rádií, 8 zářivek, 1 kg
monočlánků, 100 kg obalů od nebezpečných látek, 30 kg olejů, 340 kg barev a lepidel,
50 pneumatik osobních a 6 nákladních. Za tuto službu obec zaplatila firmě AVE CZ, s. r. o.,
celkem 19 134 Kč vč. DPH.
Děkujeme občanům, že se k přírodě chováte zodpovědně a nebezpečného odpadu se
zbavujete ve dnech svozu.

BIODPAD ODKLÁDEJTE DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU
Občanům je k dispozici na biologicky rozložitelný odpad kontejner, který je umístěn
u autobusové zastávky.
Odkládejte sem prosím pouze zbytky ovoce a zeleniny, listí, větve, posečenou trávu.
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Do kontejneru nepatří oleje, zbytky jídla, uhynulá zvířata, komunální odpad, plasty,
papír, sklo, kov, nebezpečný nebo velkoobjemový odpad.
Žádáme občany, aby respektovali zákaz skládky v cihelně a na hřbitově, stejně tak
i v dalších částech obce (Sádek, mokřady, sad, lesíky, struhy podél cest...). V těchto prostorách
budou postupně umístěny fotopasti a za černé skládky vám hrozí pokuta.
Stavební suť je nutné domluvit se stavební firmou, která vám přistaví kontejner.
Chovejme se k přírodě ohleduplně a pečujme o pěkný vzhled naší obce.
Děkujeme!

NOVÉ STOLNÍ KALENDÁŘE S PŘÍRUČKOU
PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Hned čtyřicet tisíc unikátních kalendářů dostanou v průběhu měsíců září a října obyvatelé
142 měst a obcí z okolí elektrárny Dukovany. Dvouletý stolní kalendář pro roky 2018-2019 je
tematicky zaměřen na spolupráci elektrárny s regionem. Jeho součástí jsou kromě svátků
nebo významných dnů také informace o tom, jak se chovat v případě mimořádné události, ať
už by se týkaly například ohrožením extrémními povětrnostními vlivy a požáry, nebo například
mimořádnou událostí na JE Dukovany. Kalendáře jsou určeny pro všechny úřady, instituce,
školy, zdravotnická a ubytovací zařízení, podniky, domácnosti a rekreační obydlí v katastru
20 km pásma v okolí elektrárny. Energetici je do měst a obcí v okolí jaderných elektráren
Dukovany a Temelín zdarma distribuují každé dva roky.
Kalendář s havarijní příručkou pro obyvatele pro roky 2018-2019 je v pořadí už třináctým
vydáním, které ČEZ distribuuje. Mimo jiné proto obsahuje informace, jak se chovat v případě
mimořádných událostí. Zopakovány jsou základní pokyny k varování, ukrytí nebo evakuaci.
„Forma stolního kalendáře je velmi oblíbená. Jako přátelskou formu komunikace ji také
ocenili i odborníci z řady zemí. Klademe důraz na to, aby kalendáře poskytovaly jasné informace,
jak se chovat při jakékoli události. Díky svému pojetí se proto staly vítanou a tradiční součástí
našich domácností a kanceláří,“ říká Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná energetika.
Tematicky je kalendář zaměřen na prezentaci aktivit měst a obcí v regionu jaderné
elektrárny. Vedle snímků z hudebních festivalů a charitativních projektů se v kalendáři
objevují také snímky realizovaných oranžových hřišť, výsadeb stromových alejí, oranžových
přechodů pro chodce i záběry ze cvičení a událostí přímo z elektrárny.
Distribuce kalendářů bude probíhat v následujících týdnech. Stejně jako v uplynulých
letech budou obyvatelé o způsobu jejich převzetí informováni prostřednictvím místních
městských či obecních úřadů. Část výtisku poslouží jako rezerva pro nově příchozí, ať už
s trvalým nebo přechodných pobytem, a budou uloženy na příslušných obecních úřadech.
Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
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VÝZVA K ZAPŮJČENÍ BETLÉMŮ
Od 27. listopadu do 22. prosince 2017 bude v doškové chalupě probíhat další školní pořad,
tentokrát s názvem „Vůně Vánoc“. Rádi bychom v malé světničce vystavili Betlémy - dřevěné,
papírové, perníkové, voskové, paličkované, háčkované, pletené... zkrátka různé velikosti
i materiálu.
Žádáme vás o případné zapůjčení Betlémů, které Vám ihned po skončení školních pořadů
vrátíme. Výstavka bude zabezpečená, aby nemohlo dojít k poškození. Děkujeme vám za
vstřícnost.
Více informací u starostky obce, tel.: 724 185 508.

Ze života mateřské školy
PO PRÁZDNINÁCH
Hned po květnovém zápisu do mateřské školy bylo třeba zažádat hygienu, stavební úřad
i krajský úřad o navýšení kapacity, jelikož se přihlásilo k docházce 9 nových dětí. Kapacita
mateřské školy je tak od 1. 9. 2017 navýšena na 28 dětí. V tomto školním roce 2017/2018
navštěvuje školku celkem 27 dětí (15 děvčat a 12 chlapců). Osmnáct dětí již do školky
docházelo loňský školní rok, devět jsou letošní nováčci. Zapsáno je 12 dětí z Petrovic, 14 dětí
z Lesonic a 1 z Dobelic. Zajímavostí je, že za posledních deset let je nejen nejvyšší počet
dětí, ale také je to poprvé, co je přihlášeno více děvčat než chlapců.
Adaptace – zvykání si na prostředí mateřské školy probíhala v prvním týdnu pozvolnou
formou. Děti přicházely nejprve s rodiči na školní zahradu, poté zůstávaly bez rodičů
a postupně se délka jejich pobytu prodlužovala.
Pět z nových kamarádů jsou děti mladší tří let. Díky zřizovateli, který nás finančně podpořil,
máme opět pro nejmladší děti k dispozici chůvu. Chůva je s pedagogickým pracovníkem
přítomna na třídě, je nápomocna při hrách, všech činnostech a denně s p. učitelkou chodí
také na pobyt venku. Tato možnost je pro školku velkým přínosem, za což jsme zřizovateli
moc vděčni.
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První dny, jak už to bývá, se neobešly bez občasného poplakávání a stesku po rodičích.
Nyní již všechny děti školkové prostředí i dospělácký kolektiv dobře znají. Upevňují si jména
kamarádů a pravidla slušného chování a soužití v kolektivu.
Pobyt venku netrávíme pouze na oblíbené školní zahradě sportováním, jízdami na
odrážedlech, různých šlapadlech, pískovišti, skluzavce, houpáním se a dalšími pestrými
aktivitami. Dokážeme si už také vyjít na vycházku po obci, poznávat zajímavá místa. Tohle
není zrovna jednoduchá dovednost, neboť je potřeba myslet i na druhého a vzájemně si
pomáhat.
Další změnou k 1. září 2017 je povinná předškolní docházka. Pro děti, které navštěvují
mateřskou školu posledním rokem, platí podmínky stejné jako pro žáky základních škol.
To je zatím z místní mateřské školy všechno. Těšíme se na další společné zážitky
i radovánky a zase se s Vámi touto cestou o ně příště podělíme.
Přejeme Vám všem krásné barevné podzimní dny...
kolektiv petrovické mateřské školy

Okénko do školní kuchyně
DUŠENÉ KUŘECÍ MASO S BROKOLICÍ
0,45 kg kuřecího masa		
sójová omáčka			
10 dkg pórku			
těstoviny (spirály)		

(rozpis na 5 porcí)

3 dkg škrobu
olej
30 dkg brokolice
0,6 l vývaru

Maso nakrájíme na nudličky, smícháme se sójovou omáčkou, škrobem a 15 minut
marinujeme. Na oleji osmahneme pórek, asi po 2 minutách přidáme kousky brokolice
a necháme změknout. Zeleninu vybereme do mísy. Na zbylém oleji opečeme do měkka kuřecí
maso. Maso pak vyjmeme a přidáme k zelenině. Do pánve nalejeme vývar, uvedeme do varu
a vmícháme těstoviny. Vaříme na mírném ohni, dokud se tekutina nevsákne. Do těstovin
vmícháme maso se zeleninou, prohřejeme a podáváme se salátem.
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Ze života ZŠ Lesonice
ZPÁTKY DO ŠKOLY
S nastávajícím podzimem jsme na startu nového školního roku 2017/2018. Do školních
lavic letos usedlo 21 žáků. Nově nastoupily dvě kolegyně – učitelka I. třídy Mgr. Lenka
Kroutilová a vychovatelka Bc. Štěpánka Janštová. Na slavnostní zahájení 4. září nás přišli
pozdravit starostové obou obcí – paní Irena Závišková a pan Pavel Herman. Popřáli žákům
a všem přítomným úspěšný školní rok a jako vždy jim na uvítanou přinesli drobné dárky.
Starosta předal novým prvňáčkům od obce hodnotné balíčky školních potřeb a pomůcek
a všichni žáci se těšili z nových učebnic a pracovních sešitů, které též s podporou obecního
úřadu dostali zdarma.
Při společné prohlídce školy se všichni mohli přesvědčit, že i během prázdnin zde díky
pracovnímu nasazení zaměstnanců školy panoval čilý ruch. V posledním prázdninovém týdnu
bylo již zvenku patrné, že okna jsou vyzdobena novými záclonkami a vzbuzovaly zvědavost
kolemjdoucích. Jaké proměny se zde odehrály?
Do první třídy i družiny byly zakoupeny nové koberce, nábytek i didaktické pomůcky.
Velkým překvapením byla pro všechny upravená veranda s vchodem na zahradu. Podařilo se
zde vytvořit vhodné místo pro staré přírodovědné sbírky hmyzu, nainstalovat polykarbonátovou
vitrínu pro vycpané savce, ptáky a další exponáty z archivu školy. Nečekaným svědkem toho
prázdninového dění byl hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek, který si při
příležitosti návštěvy obce Lesonice prohlédl i naši školu se zahradou. Zavzpomínal na svá
školní léta strávená v městské škole a povzdechl si, že do takové školy (jako je ta naše) by
také rád chodil. Moc se mu zde líbilo.
Další změnou v novém školním roce je obnovení provozu ranní družiny od 7 hodin
a prodloužení odpolední družiny do 15.30 hodin. Zde mají možnost si děti vybírat z aktuální
týdenní nabídky hned několik činností, které pro ně připravuje paní vychovatelka - výtvarné
činnosti, sportovní hry, práce s knihou nebo časopisem, řešení logických úkolů a hádanek,
seznamování se s pravidly různých společenských her. Nové vybavení školní družiny umožňuje
dětem věnovat se individuálně dle zájmu dalším aktivitám jako je modelování, hraní
loutkového divadélka, konstruktivní tvoření z velkého výběru stavebnic apod.
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Pravidelně se využívá zázemí školní zahrady - hlavně ke sportovním a odpočinkovým
činnostem, prostorná pergola nám poskytuje ochranu před sluncem i deštěm.
Letos také pokračuje ve své úspěšné činnosti divadelní kroužek Školní Divadlo Lesonice,
nejmladší žáci 1. a 2. ročníku se připravují na výuku anglického jazyka v kroužku Angličtina
pro nejmenší, který vede paní učitelka Mgr. Anděla Bognerová. Díky velkému zájmu se
podařilo zorganizovat pro žáky ve spolupráci se Střediskem volného času Ivančice kroužek
keramiky.
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V keramické dílně – v obecní klubovně – se budou zájemci scházet pravidelně každé druhé
pondělí během celého školního roku. Škola je rovněž i nadále zapojena do ekologických
aktivit – sběru papíru, použitých baterií a elektroodpadu, ke kterým přibyl již v průběhu
minulého školního roku sběr použitého oleje.
Další vítanou novinkou je zavedení pitného režimu pro žáky během celého dne, který
spolu se stávajícími aktivitami „ovoce a mléko do škol“ doplnil zdravý způsob stravování.
Díky paní školnici Lelkové mají žáci během celého dne osvěžující nápoje a v těchto dnech
voňavý teplý čaj. K domácí atmosféře naší školy přispívají již tradičně chutné obědy „jako od
babičky“ z petrovické školní kuchyně. Stravují se všichni žáci i zaměstnanci školy a od září
mají možnost platit strávníci obědy i zálohově převodem z účtu. Jídelníček na celý týden je
pravidelně k nahlédnutí na nových webových stránkách školy www.zslesonicemk.cz. Zde jsou
také zveřejňovány všechny důležité informace související s provozem školy.
Naše škola bude nadále pokračovat i v akcích pro veřejnost. V nejbližších dnech to bude
ve spolupráci s rodiči slavnost dýní s lampionovým průvodem, setkání s důchodci ve škole
a s příchodem adventu již tradiční vystoupení pod vánočním stromem v Lesonicích
i Petrovicích. Všichni se těšíme na společná příjemná setkání!
Mgr. Lenka Doupovcová, ředitelka ZŠ Lesonice
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Uskutečněné akce
5. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH JE MINULOSTÍ
Za krásného letního počasí se ve dnech 5. - 6. 7. 2017 uskutečnil již 5. ročník Memoriálu
bratrů Veselých. Jedná se o vzpomínkovou událost na naše dva kamarády Libora a Romana,
na které si při téhle události každičkým rokem vzpomeneme. Letos byla největší účast!
Celkově se zúčastnilo 32 týmů - 16 týmů trojic a 16 týmů dvojic. Systém byl takový, že ve
4 tabulkách po 4 týmech se utkal každý s každým a postupovali první dva týmy do vyřazovacích
bojů KO systémem. Dne 5. 7. proběhl turnaj trojic a za účasti extraligových borců Honzy
Chalupy, Františka Kalase a Lukase Rosenberka se bylo opravdu nač těšit. Svoje kvality již
od začátku až do samotného finále prokazovali Honza Chalupa a František Kalas, kteří se se
svými spoluhráči/spoluhráčkami probojovali až do finále. Kde byl úspěšnější Honza Chalupa.
Díky účasti dvou atraktivních žen Terezy Doležalové a Romany Fendrichové bylo ve finále
k vidění více než jen řádění dvou opor reprezentace - pánové mi dají jistě za pravdu! :)
Myslím, že nejen finále ale i celý turnaj trojic musel potěšit oko každého diváka, co se
dorazil podívat. Výsledky turnaje trojic:
1. Tým Rumča - Honza Chalupa, Romana Fendrichová, Pavel Ježdík
2. Depeyrac - František Kalas, Tereza Doležalová, Ivo Nováček
3. Smrček - Filip Halva, Kuba Štěpánek, Mikuláš Nevřivý
Po turnaji trojic se uskutečnila hudbení zábava, která nám nabídla krásný repertoár
skupina Trilobit. Krásně jsme si všichni zatančili :)
Druhý den byl po této pekelné noci dosti náročný, jelikož se konal nohejbalový turnaj
dvojic, který se hrál stejným systémem jako turnaj trojic. Řekl bych, že i přes velkou únavu
bylo k vidění opravdu nohejbalové umění!!! Zde svoje kvality od samého začátku až do konce
představoval čerstvý mistr světa Lukas Rosenberk, který společně s Michalem Kadlecem
neměli konkurenci. Možná to bylo i zaviněno zraněním Františka Kalase z předchozího
dne. Pevně věřím, že jeho herní styl a ohromné zkušenosti by mohly zamíchat pořadím!
Výsledky turnaje dvojic:
1. Velrybáři - Mike Cross, Lukas Rosenberk
2. Dejvova škola - David Burian, Lukáš Novotný
3. ČB - Honza Chalupa, Pavel Ježdík
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Rozhodně chci zmínit, že úroveň letošního Memoriálu byla největší a nejatraktivnější
za jeho pětileté konání. Největší úroveň - proč? - zúčastnilo se ho 5 zástupců, kteří letos
pravidelně naskakují v nejvyšší a nejlepší nohejbalové soutěži na světě - česká extraliga. Plus
dalších zástupci druhé nejvyšší soutěže ČR a dále také zástupci ze Smrčku 3 týmy zástupců
týmu, kteří nastupují v krajském přeboru.
Nejatraktivnější úroveň - proč? - jak ve dvojicích, tak ve trojicích nastoupilo 8 atraktivních
a velice sympatických nohejbalistek. Ať už to byli zástupkyně, co hrají soutěž nebo úplné
amatérky, chtěl bych jim všem moc poděkovat a ne jen ženám, ale všem zúčastněným,
kteří mi pomohli vytvořit nádhernou kulisu, nádhernou atmosféru, nádherné nohejbalové
i nenohejbalové okamžiky a hlavně pro mě nezapomenutelný zážitek toho, že až z Prahy...
ze Zlína... z Českých Budějovic... ze Smrčku... z Brna a z dalších koutů republiky přijeli do
malé vesničky Petrovice u Moravského Krumlova zavzpomínat na moje dva kamarády, kteří tu
už bohužel nejsou.
Tyhle okamžiky bych vyměnil hned za to, a jistě nejen já, aby tu kluci mohli být s námi.
Bohužel stalo se, co se stalo a nikdo to už zpět vzít nemůže. Já si jen budu přát, aby Memoriál
bratrů Veselých pokračoval v takovém duchu jako do teď!!! Ještě jednou vám všem moc
děkuji za všechno!!!!!!!!!!!!!!
NIKDY NEZAPOMENEME!!!!!
Martin Karandyszewský

DISCGOLF V PETROVICÍCH

V sobotu 22. 7. 2017 se na hřišti v Petrovicích konal 2. ročník Amatérského discgolfového
turnaje.
Oproti loňskému roku bylo hřiště delší a technicky náročnější, avšak většina hráčů ho
zvládla dobře.
Věříme, že účastníci si turnaj užili a jsme rádi, že na turnaj přijali pozvání i hráči
1. ligy ČR z discgolfového klubu Moravský Krumlov a discgolfovéhon klubu Slovácko (Uherské
Hradiště). Poděkování patří opět hlavně našim sponzorům Discgolf klub Moravský Krumlov,
obec Petrovice, Vinařství Jaroslav Tichý Rybníky a všem, kteří se na organizaci podíleli.
Na příští rok již plánujeme 3. ročník ADT a doufáme, že se sejdeme v hojnějším počtu.
Ivo Kylián
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PŘESPOLNÍ BĚH DĚTI BAVÍ
V letošním roce se konal 9. ročník Simpsnova zrychleného přesunu. Jedná se přespolní běh
pro děti a mládež, kdy soutěžící plní na stanovištích různé vědomostní a dovednostní úkoly.
Děti z Petrovic a okolí se na tento den velmi těší a letos se soutěžilo v sobotu 26. srpna 2017.
Děti byly rozděleny podle věku do pěti kategorií. Téměř tříkilometrová trasa byla značena
barevnými fáborky a na soutěžící čekalo 11 stanovišť, kde plnili nejrůznější úkoly. Samozřejmě
se každému měřil i celkový čas.
V cíli děti dostaly občerstvení, nechyběl táborák a společné hry. Letošního závodu se
zúčastnilo 25 soutěžících. Přesto, že na stupně vítězů mohli vystoupit z každé kategorie jen
tři nejlepší, patří všem poděkování. Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Obec Petrovice děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci závodu. Finančně
akci podpořila Nadace ČEZ a Pohostinství Iveta Jandásková.

Výsledky 9. ročníku:
I. kategorie (děti do 3 let):
				
				

1. místo Beata Macharová
2. místo Kristýna Závišková
3. místo Antonín Hájek

II. kategorie (4 – 6 let)		
				
				

1. místo Simona Sovová
2. místo Miriam Kohoutková
3. místo Liliana Černá

III. kategorie (7 – 9 let)		
				
				

1. místo Patrik Záviška
2. místo Michaela Klimová
3. místo Petr Hladík

IV. kategorie (10 – 12 let)
				
				

1. místo Jakub Hrdina
2. místo Eliška Macharová
3. místo Vendula Gavendová

V. kategorie (13 a více let)
				

1. místo Jasmína Gajdošová
2. místo Michal Sedláček
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MASO NĚKOLIKA VŮNÍ A CHUTÍ

V sobotu 2. září se konal u hodpůdky první ročník kotlíkobraní. Přihlásilo se celkem 6
družstev, jejichž kuchařské umění hodnotila 5člená nezávislá porota. Pro návštěvníky
bylo připraveno občerstvení formou veřejného kotlíku ze strany SDH Petrovice (za což jim
děkujeme). Po odevzdání vzorků porotě bylo možno ochutnat i od soutěžících. Úloha poroty
byla těžká, jelikož všechno masíčko bylo výborné. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se
na příští ročník.
Iveta a Roman Jandáskovi

KE KONCI PRÁZDNIN PATŘÍ LOUTKOVÁ POHÁDKA
Ne jinak tomu bylo i letos, kdy v sobotu 2. září zavítalo do naší obce divadlo Matěje
Kopeckého z Prahy. Pan Matěj Kopecký, potomek slavného českého loutkového divadelníka,
sehrál se svou partnerkou v kulturním domě v Petrovicích pohádku O zlé koze. Díky krásným
loutkám, kulisám a příjemnému hlasu obou herců se pohádka přítomným dětem i dospělým
v publiku velmi líbila. Na závěr sklidili obrovský potlesk. Po představení si děti mohly z blízka
prohlédnout loutky a nápadité kulisy.
Obec Petrovice děkuje za spolupráci Městskému kulturnímu středisku Moravský Krumlov a
samozřejmě i Nadaci ČEZ, která tento festival finančně podporuje.
(Foto z akce na 4. straně obálky).

I PŘES CHLADNÉ POČASÍ SE HODY VYDAŘILY!
Třetí zářijový víkend patřil v Petrovicích hodovnímu veselí. Stárky letošních hodů byli Ivo
Kylián a Štěpánka Janštová. Nejmladší pár tvořili Saša Tomeček a Jana Závišková. Chasa se
letos skládala z celkem 25 párů. Z toho 12 chlapců a 17 děvčat je petrovických.
Letos jsme zažili nejdeštivější hody, co naše generace pamatuje. Sobotní den naštěstí
počasí nepoznamenalo – plac při zavádění se zcela zaplnil přihlížejícími a účast na večerní
zábavě byla rekordní. Neděle už bohužel tak optimistická nebyla. Zavádění v kulturním domě
navštívilo na 80 lidí. Stréci a tetičky se tak stali velice nedostupným zbožím a mnoho děvčat
z chasy jednoduše nemělo s kým zavádět.
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I přes nepřízeň počasí a nedělní slabou účast, vyšly hody finančně kladně. Děkujeme, že
přispíváte na zaplacení velkých hodovních výdajů. Finanční podpora je pro nás velice důležitá,
ale neméně důležitá je pro nás i Vaše přítomnost na hodech, a to zvláště na strécovskotetkovských. Doufáme, že se v příštích letech sejdeme v hojnějším počtu.
Děkujeme Pohostinství Ivety Jandáskové za finanční příspěvek a spolupráci, obci Petrovice
za veškerou pomoc a zaplacení poplatku OSA, AGRO družstvu Petrovice za zapůjčení traktoru
na převoz máje. Velké poděkování patří zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na zdárném průběhu hodů.
DĚKUJEME!
V příštím roce se na Vás budeme těšit 15. a 16. září!
za petrovickou chasu Štěpánka Janštová
Vyúčtování:
Příjmy:
Chasa

14 500,-

Pohostinství Iveta Jandásková

1 000,-

Sobota (výběr po vesnici, vstup u placu)

27 850,-

Vstup zábava

19 350,-

Vstup neděle

2 760,-

Strécovsko - tetkovské hody

6 550,-

Prodej vína

7 760,-

celkem

79 770,-

Výdaje:
Mše

200,-

Mája

2 000,-

Kytka - pomník

195,-

Drátky, krepák, kelímky

1 111,-

Stone – kapela zábava

15 000,-

Stone – pití

455,-

Petrovanka – pití

3 039,-

Muzikanti jídlo (sobota, neděle)

2 700,-

Petrovanka

31 000,-

Víno

19 700,-

Rozmarýny

1 800,-

celkem

77 200,-

Příjmy: 		
Výdaje: 		

79 770,77 200,-

Výsledek:

+ 2 570,18

Letos zavádělo celkem 25 párů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kylián Ivo (Petrovice) + Janštová Štěpánka (Petrovice)
Tréšek Ladislav (Petrovice) + Prustoměrská Kateřina (Petrovice)
Janšta Petr (Petrovice) + Stupková Vladimíra (Čermákovice)
Vaculík Pavel (Petrovice) + Stadlerová Petra (Rakšice)
Pelikán Petr (Petrovice) + Sobotková Kristýna (Petrovice)
Bašta Tomáš (Vémyslice) + Kolkopová Martina (Petrovice)
Hájek Vojtěch (Moravský Krumlov)+ Vespalcová Pavla (Petrovice)
Knecht Lukáš (Brno) + Bognerová Eliška (Petrovice)
Bogner Libor (Petrovice) + Hynková Radka (Petrovice)
Jakub Krejčíř (Vémyslice) + Horáčková Zuzana (Kyjovice)
Sláma Vojtěch (Rešice) + Slámová Terezie (Petrovice)
Jandásek Roman (Petrovice) + Jandová Tereza (Petrovice)
Sobotka Jiří (Petrovice) + Vaníčková Klára (Brno)
Horáček Petr (Kyjovice) + Stadlerová Lucie (Rakšice)
Smejkal Miloš (Petrovice) + Kubátová Barbora (Brno)
Hájek Bohumír (Moravský Krumlov)+ Tručková Marie (Moravský Krumlov)
Konečný Daniel (Moravský Krumlov)+ Hrůzová Marie (Dolní Dubňany)
Kovář Radek (Petrovice) + Vespalcová Kateřina (Petrovice)
Dobeš Jan (Olbramovice) + Bodanská Martina (Petrovice)
Svoboda Tomáš (Moravský Krumlov) + Grunová Marie (Petrovice)
Němec Josef (Přeskače) + Grunová Štěpánka (Petrovice)
Herman Adam (Lesonice) + Gavendová Nikola (Petrovice)
Záviška Ondřej (Petrovice) + Kovářová Nikola (Petrovice)
Koník Josef (Moravský Krumlov) + Hrdinová Nela (Petrovice)
Tomeček Alexander (Petrovice) + Závišková Jana (Petrovice)

(Foto z hodů najdete na na 2. a 3. straně obálky).

Ze sportu
Přinášíme úvodní informace ze zahájení podzimní části fotbalové soutěže IV.B OFS Znojmo
pro soutěžní ročník 2017 - 2018.
Po 10 kolech máme odehráno 9 zápasů (2 x výhra a 7 x prohra - jednou jsme nehráli pro
lichý počet mužstev ve skupině), viz tabulka.
Výsledky jednotlivých zápasů včetně našich střelců jsou:
Olbramovice „B“ - Petrovice   1:2, branky: 2 x Radek Světlík
Višňové „B“ - Petrovice   3: 1, branka Lukáš Krejčí
Petrovice - Loděnice  2:5, branky 2 x Martin Sviták
Petrovice - Trstěnice 4:3, branky 2 x Zd. Fiala, Ondra Šabaka a Jakub Stejskal
Miroslav „C“ - Petrovice 6:1, branka Zdeněk Fiala   
Petrovice - Rybníky 1:3, branka Dalibor Řehák
Dobřínsko – Petrovice 4:3, branky Dalibor Řehák, Luboš Bogner a Zd. Fiala
Petrovice – Branišovice 1:3, branka Lumír Bartoník
Prosiměřice B - Petrovice 8:3, branky 2x Luboš Bogner, Dalibor Řehák
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Tabulka po 10 kolech:

Pozvánky
pá 3. 11. 2017			
LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY
v 16.45 hodin sraz dětí s lampiony u petrovického kostela, program na fotbalovém hřišti,
zavítají k nám kouzelné bytosti a princezna Elsa z Ledového království, stezka odvahy pro
odvážné, výroba dárečku na památku, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné, koná se
pouze za příznivého počasí, pořádá TJ Petrovice
čt 16. 11. 2017			
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
od 16 hodin tvoření pro děti v sále KD Petrovice, vyrábění vánočních dekorací, poplatek
20 Kč/ks, pořádá Místní knihovna Petrovice
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ne 10. 12. 2017			
SLAVNOST SVĚTLA
kostel v Petrovicích, začátek v 18.00 hod, adventní ekumenická motlitba Slavnost světla se
zpěvy z Taizé, modlitbu doprovází zpěvem a hudbou Smíšený pěvecký sbor Cantamus Corde
Jezeřany-Maršovice, po skončení jsou všichni zváni na agapé v obřadní místnosti obecního
úřadu
začátek prosince			
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
program žáků ZŠ Lesonice, občerstvení zajištěno – srnčí guláš, punč, svařené víno, čaj
út 5. 12. 2017			
MIKULÁŠ
místní děti navštíví Mikuláš, andělé a čerti
út 26. 12. 2017			
VÁNOČNÍ KONCERT
kostel Povýšení sv. Kříže v Petrovicích, zpívá místní pěvecký sbor mládeže, dechová hudba
Petrovanka, v tento den bude otevřeno muzeum v doškové chalupě
ne 31. 12. 2017			
SILVESTR
20 hodin sál kulturního domu, zábava se skupinou Urgent, pořádá ČZS Petrovice

Pohledy do minulosti
Před půl stoletím se ve vsích
běžně vyskytovaly nezpevněné silnice.
K tradičnímu koloritu venkova patřila
volně pobíhající hejna hus na veřejných
prostranstvích.
Černobílý snímek z roku 1959 zachycuje
takovou idylu na ulici u obecního úřadu
ve směru od Ondráčkových (čp. 124)
k Bognerovým (čp. 3). Dobrým orientačním
bodem je došková chalupa vpravo.
Přibližně stejná místa zachycuje i snímek
z dubna roku 2005. Změna životního stylu
i budování infrastruktury přineslo nezbytnou
modernizaci, ale i konec romantiky. Koncem
60. let nenávratně zmizela hejna hus. Kdy
přesně byla vybudována zpevněná silnice
se nám v kronikářských zápisech nepodařilo
dohledat.
Koncem 70. let přiložili sami občané
ruku k dílu a v rámci akce „Z“ si svépomocí
vybudovali ke svým domům betonové
nájezdy.
21

V rámci protipovodňových opatření bylo potůčku Stružka podstatně prohloubeno koryto.
Podoba ulice se po mnoho let téměř neměnila. Až letos. Do dějin výstavby Petrovic si můžeme
připsat: „V letních měsících 2017 byla vybudována nová silnice od Bognerů č.p. 3 po Koníkovy
č.p. 160“.
Bronislav a Eva Grunovi

Příspěvky čtenářů
JAK VYPÁLIT LEPŠÍ PÁLENKU ANEB NOVINKY Z PÁLENICE
Jaroslavická pálenice se důkladně připravuje na novou sezónu, která je od spuštění
provozu v roce 2015 již třetí v pořadí. Se změnou provozovatele a obsluhy pálenice
se nemění jen telefonický kontakt na objednávky pálení, ale chystá se i řada novinek
rozšiřující služby pálenice. Ty by měly mít vliv na kvalitu výsledného destilátu a celkovou
pomoc malopěstitelům. Objednávky pálení, materiálu a konzultace k přípravě kvasu je
nově možné řešit na telefonním čísle 602 801 002 nebo e-mailu palenice@tenzum.cz
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Moderní technologie měděného kotle s třístupňovou destilační kolonou s katalizací
a řízeným chlazením, kterou mají v Jaroslavicích, je sice tou nejlepší technologií pro pálení
ovocného destilátu. Avšak rozhodujícím faktorem pro kvalitu pálenky je surovina – to znamená
kvas samotný. Je všeobecně známo, že ani na té nejlepší technologii se nedá ze špatného
kvasu vypálit výborná pálenka, dobrý palič zvládne udělat maximálně průměrnou. Proto tou
nejzásadnější novinkou je průběžné poradenství pro pěstitele při zakládání kvasu a kvašení.
A to včetně prodeje kvasných nádob, kvasných zátek, kvasnic a výživy. Pěstitelé se mohou
obracet na provozovatele telefonicky, a kromě sjednání termínu pálení mohou konzultovat
své postupy či získat užitečnou radu. Je totiž škoda když se investovaná práce do přípravy
kvasu a peníze do pálení a daně z lihu promění pouze v průměrný či podprůměrný produkt,
kterým se pěstitel jen stěží může pochlubit svému okolí.
Letošní úroda ovoce sice kvůli jarním mrazíkům není tak bohatá jako ta předloňská, přesto
Vám přinášíme několik obecně známých rad, které ovšem ne všichni pěstitelé dodržují.
Do kvasu patří pouze zralé a čisté ovoce
Prvním předpokladem dobrého výsledku - vysoké výtěžnosti kvasu - je vyzrálost ovoce
použitého ke kvašení. Dobře vyzrálé ovoce má největší obsah zkvasitelných cukrů, lehce
se rozpadá a dobře kvasí. Naopak ovoce nezralé do kvasných nádob zásadně nedáváme,
obsahuje málo nebo vůbec žádný cukr, zvyšuje obsah kyselin a špatně kvasí. Navíc obsahuje
pektiny, které při kvašení a destilaci produkují vadné, či dokonce nebezpečné sloučeniny.
Máme-li ovoce již sklizeno a máme pocit, že je ještě tvrdé, necháme jej radši den či dva na
vzduchu v bedýnkách dozrát a změknout, ne však shnít či zplesnivět! Pokud sbíráme ovoce
ze země, které je špinavé nebo zaprášené, je nutné ho vyprat. Trocha vody v kvasu nevadí,
trocha špíny nám jej může pokazit.
Dodržujte hygienu, vyperte ovoce a mějte čisté nádoby
Rovněž tak i ovoce nahnilé a plesnivé do kvasné nádoby nepatří. Zanášíme si do kvasu
bakterie a houby, které znehodnocují cukry, aromatické látky přeměňují v pachutě. Dále nám
kvas obecně kazí cokoli, co není ovocnou dužinou – listí, tráva, stopky. Dokonce i u některého
ovoce je vhodné před kvašením odpeckování (broskve) či odstranění jádřinců nebo kvašení
pouze vylisované šťávy (např. jablka). Pecky a jádřince nám opět produkují negativní chutě
a aromata.
Kvasit se dá v lecčems - dřevěný sud nebo plastová bečka (nikdy ne železná či hliníková
nádoba). Důležité je před plněním ji důkladně vymýt. Nové nádoby postačí horkou vodou.
U používaných či zašlých nádob je jistota vyčištění louhem a vydezinfikování sírou, tak jako
když děláme víno.
Rozdrťte ovoce před kvašením, ale pozor na pecky
Při zakládání kvasu je vhodné nádobu naplnit v co nejkratší době a ovoce jemně
pomačkat tupým, plochým předmětem (měkké ovoce) či rozšrotovat (např. jablka či hrušky).
U peckovitého ovoce dbát na to, aby při mačkání nebyly rozdrceny pecky. Rozdrcené pecky
by ovlivnily destilát hořkomandlovou příchutí, což je kromě škodlivosti (z pecek se uvolňuje
amigdalin, který se při kvašení a destilaci přetváří na jedovatý kyanovodík), dnes považováno
za vadu pálenky.
Pomačkáním ovoce docílíme rychlého uvolnění šťávy z ovoce, šťávy vytlačí vzduch z ovoce
a bez přístupu vzduchu při dodržení základní hygieny zabráníme růstu bakterií, které by
odebíraly kvasinkám zkvasitelné cukry. Má-li kvasinka, která se množí značně pomaleji než
bakterie, možnost rychlejšího přístupu k cukrům obsaženým v ovocné šťávě, vytváří rychleji
a ve větším množství líh, který rozmnožování nežádoucích bakterií a ostatních mikroorganismů
potlačuje a mikroorganismy usmrcuje. Tuto skutečnost nepodceňujte, prospějete tím nejen
kvalitě destilátu, ale získáte také větší množství ovocného destilátu.
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Cukr do kvasu patří, ale přiměřeně!
Úvodem nutno říct, že u ovocných pálenek uváděných na trh je ze zákona zakázané
do kvasu přidávat jakékoli cukernaté a škrobnaté látky jako cukr, melasu, med, obilí
a mouku.
V podmínkách malopěstitelů však malé množství cukru (dle druhu a cukernatosti ovoce,
obecně však cca 2-5 kg/1 hl kvasu), zejména v horších ročnících, má pro kvas spíše pozitivní
vliv. U ovoce s vyšším obsahem kyselin (jahody, meruňky) je přidání cukrů dokonce žádoucí.
Větší dávky cukru (až na hranici zkvasitelnosti při celkovém obsahu cca 320 g cukru/litr)
nezpůsobují škrábání, jak se obecně tvrdí, ale zvyšuje lihovitost destilátu s menším obsahem
aromatických látek. Teoretická maximální výtěžnost takovéhoto materiálu může být až
36 litrů 50% pálenky ze 100 litrů kvasu. Kvalita takovéto pálenky však nemůže být příliš valná.
Proto s cukrem přiměřeně!
Používejte enzymy a ušlechtilé kvasinky
Doporučujeme přidat (ještě před přidáním kvasnic) enzym pro ovocný kvas, který zlepšuje
zkapalňování ovoce (rozkládá buněčnou strukturu a pektin v ovoci), uvolňuje ovocnou šťávu
a zvyšuje uvolňování aromatických látek z ovoce.
Rozkvašení podpoříme ušlechtilou odrůdou kvasinek, speciálně určenou pro destiláty, a
to tak, že před naplněním nádoby vezmeme menší množství ovoce do kýble, rozmixujeme s
trochou cukru (max. 100 g/1 kg ovoce) a kvasinkami a necháme několik hodin nebo přes noc
namnožit a následně vlijeme a rozmícháme v nádobě s rozmačkaným ovocem. Nemáme-li
speciální kvasinky, lépe než čekat na „divoké kvašení“, může posloužit obyčejné kuchyňské
droždí.
Kvaste nejlépe ve sklepě
Nádobu nenecháváme na slunci, když už ji nemůžeme dát sklepa se stabilní teplotou 1418 °C, tak alespoň do celodenně zastíněného místa. Pro kvas je nejlepší pomalé kvašení, při
příliš rychlém kvašení ve vysokých teplotách nám unikají aromatické látky. Rovněž v místech
jako chlévy, stáje, či garáže nestavíme otevřenou kvasnou nádobu, výpary moče, hnoje či
benzínu nepříznivě ovlivňují hodnotu kvasu. Vzduchotěsná nádoba s kvasnou zátkou v chladné
garáži je ovšem jistě lepší variantou než venku na slunci.
Zabraňte přístupu vzduchu ke kvasu, sledovat „koláč“ je dávno přežitá praxe
Kvasnou nádobu plníme kvasem nejvýše do 4/5 objemu, abychom zabránili přetečení
kvasu. Po naplnění nádobu uzavřeme vzduchotěsným víkem s kvasnou zátkou, která
umožnuje unikání přebytečného oxidu uhličitého z nádoby ven, avšak nepouští žádný
vzduch dovnitř. Alkoholové kvašení je zásadně bez přístupu vzduchu.
Po ukončení kvašení (prokvašení všech zkvasitelných cukrů) nám oxid uhličitý v
uzavřené nádobě chrání kvas před jeho zkažením a ve vhodných podmínkách je možné
jej takto před kvašením skladovat i delší dobu. Kvasná zátka nám sama únikem bublinek
ukáže, jestli kvas ještě kvasí nebo už je proces ukončen. Kvasy z letního a kyselejšího
ovoce, skladované v teple však musí co nejrychleji do pálenice!
Při dodržení těchto několika základních pravidel by se vám mělo podařit udělat kvas, ze
kterého lze vypálit opravdu výbornou pálenku, na kterou budete moci být při degustaci se
svými přáteli opravdu pyšní!
Pálenice Ve starém Kině, Hrádecká 18, Jaroslavice
tel: 602 801 002 e-mail: palenice@tenzum.cz
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Zajímavosti kolem počasí
červenec 2017

srpen 2017

září 2017

nejnižší noční teplota

14.7. +9 °C

22.8. +8 °C

18.9. +5 °C

nejvyšší noční teplota

11.7. +24,5 °C

2.8. +24 °C

1.9. +14 °C

+15,5 °C

+16 °C

+10 °C

nejnižší denní teplota

31.7. +21 °C

22.8. +22 °C

17.9. +12 °C

nejvyšší denní teplota

27.7. +35 °C
na slunci +56 °C

3.8. +37 °C

průměrná denní teplota

+29 °C

+28 °C

+19 °C

celkové srážky

82 mm

23 mm

93 mm

průměrná noční teplota

9.9. +26 °C

Dne 20.7. byla bouřka a spadlo 27 mm srážek, dne 21.7. spadlo 30 mm srážek. Žně
započaly již 3.7.2017.
Dne 7.8. bylo částečné zatmění měsíce. V noci z 10. na 11.8. byla bouřka se silným
větrem, byly vyvrácené stromy, spadané větve a sloupy, spadlo 27 mm srážek. Kolem 28.8.
odletěly vlaštovky do teplých krajů.
Jaroslava Vespalcová

Co je psáno v kronikách
ROK 1947
Počasí v lednu a únoru až do polovice března stále mrazivé. Tak dlouhé a mrazivé zimy
nebylo dlouho. Mrazy trvaly kromě asi 3 dnů stále od polovice prosince. Koncem ledna
napadlo hodně sněhu a ležel do 15./3. Na saních se jezdilo skoro 2 měsíce. Pro přílišné mrazy
zavedeno od ledna do konce března nedílné vyučování.
V neděli 5. ledna konali hasiči ples. Účast v ozdobeném sále velká, též hodně hostí ze
sousedního Kadova.
Dne 10. ledna večer poučil vrch. stráž. z Vémyslic občany o bezpečnosti v dopravě ap.
Dne 19. ledna ustavena podle polit. hlediska místní školní rada. Za předsedu zvolen
Raimund Fukal, mlynář, místopřed. Josef Vespalec, rolník, čís. 56, za členy Josef Souček,
rolník a Karel Šídlo, za učitele Oldřich Kypr, říd. uč. Krist. Konvalinová, uč. d. n.
V úterý 21. ledna o 3. hodině ranní vypukl požár v domě čís. 130 Frant. Procházky, stolaře.
Zhořela střecha obytného stavení, jakož i menší hospodářské budovy. Škoda asi 30.000 Kč.
Místní sbor dobr. hasičů zasáhl okamžitě s motorovou stříkačkou. Příčinou požáru bylo asi
špatné elektr. vedení. Postiženým bylo pomoženo veřejnou sbírkou provedenou v místní obci.
Dne 26. ledna konána valná schůze dobrovolných hasičů. Přistoupilo pět nových členů,
takže místní sbor hasičský čítá 26 činných členů. V únoru po 3 dny konána ostatková zábava
mládeže.
Dne 18. února založen u nás vinařský spolek pěstitelů vinné révy. Předsedou zvolen Cyril
Tauber, čís. 92.
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Narozeniny T. G. M. oslaveny jen ve škole.
Od prosince až do konce března navštěvovalo 15 posluchačů z Petrovic nižší osvětovou
školu v Lesonicích, a to v úterý a v pátek od 7 do 10 hodin večer v radnici v Lesonicích.
Na sv. Josefa se náhle teplilo a řeka Rokytná se rozvodnila a zatopila celé okolí řeky.
Silnice do Mor. Krumlova několik dní zatopena.
Polní práce začaly letos až po svátcích velikonočních, a to 8. dubna.
Na sociální pomoc při vzkříšení vybráno do pokladničky míst. sbor. dobr. hasičů 650 Kč
a na sběr. listinu soc. pomoci koncem měsíce 970 Kč. Celkem 1620 Kč zaslány Soc. pomoci.
V neděli 27. dubna odpoledne a večer sehráli žáci a junáci divadelní hru „Dvě Maryšky“.
Svátek práce oslaven v Mor. Krumlově, kde se průvodů zúčastnilo asi 100 lidí.
Svátek matek a den vítězství oslaven v neděli 11. května v hostinci na jevišti. První část
pořadu věnována dni vítězství a druhá část maminkám. Na dobrovolném vstupném vybráno
700 Kč, které věnovány na školní učebné pomůcky.
V úterý 20. května provedla sociální pracovnice tuberkulinovou zkoušku u všech školních
dětí a 30. května provedena u všech žáků roentgenologická prohlídka u dr. J. Hromádky
v Mor. Krumlově, kamž nás ochotně zavezl nákl. autem p. mlynář Fukal.
V neděli 1. června odpoledne zúčastnili se nejen naši občané na 6 ozdobených fůrách a
nákl. autě slavnosti v Ivančicích, kde byly vystaveny ostatky sv. Vojtěcha.
V pátek 13. června vítali nejen všichni žáci, ale i řada občanů p. presidenta dr. E. Beneše
u Miroslavi. Za zpěvu národních písní na ozdobeném autě náklad. přijeli jsme o 8. hodině
večer domů.
V neděli 22. června byla řada občanů a mládeže na oslavě 400. výročí zrušení roboty ve
Vémyslicích.
V tomto roce bylo katastrofální sucho. Od dubna, přes celé žně skoro vůbec „nekáplo“.
Proto stav obilí, brambor a ostatních pícnin naprosto špatný a malý. Takového sucha není
pamětníka. Žně nastaly již před 15. červencem, bohužel sklizeň katastrofálně špatná. Výmlat
ukončen ve většině hospodářství koncem července.
V sobotu 13. září v hostinci vzpomenuto úmrtí T. G. M.
Ve dnech 14. až 16. září za krásného počasí konány hody.
V pondělí 22. září provedeno „vinobraní“ a též ve čtvrtek 25. září. Úroda hroznů velice
dobrá.
Dne 4. října promítali jsme ve škole na nově zakoupeném promítacím přístroji úzké filmy
o T. G. M. aj. Promítací přístroj v ceně 10.000 Kč zakoupila zdejší mládež z výsledků zábav.
podniků a darovala jej škole. Ještě několikrát v tomto roce byly nejen ve škole, ale i v hostinci
promítány různé filmy.
V předvečer 28. října vykonána oslava stát. svátku v hostinci.
(pokračování příště)
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V letošním roce zavádělo celkem 25 párů.
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V rámci Malého festivalu loutky se v Petrovicích hrála pohádka O zlé koze
v podání Divadla Matěje Kopeckého z Prahy.
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