ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Něžná krása ojíněné námrazy lákala k vycházce zimní krajinou.

foto: Ing. Roman Hájek

ročník 10, číslo 4/2017 (říjen - prosinec)

Žáci ZŠ Lesonice zahráli a zazpívali u vánočního stromu v Petrovicích
ve čtvrtek 14. prosince 2017.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
závěr roku vždy vybízí k zhodnocení a tak mi dovolte, abych popsala uplynulý rok z pohledu
činnosti obecního úřadu v Petrovicích.
Jsem ráda, že rok 2017 byl velmi úspěšný co do počtu získaných dotací. Díky finančnímu
přispění Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo kompletně opravit místní komunikaci
kolem obecního úřadu. Celková cena včetně víceprací činila 1 988 433,40 Kč, dotovaná
částka byla 699 888 Kč. Veškeré práce provedla firma Colas CZ, a. s. Vícepráce v tomto
případě byly nutností, neboť dotační program nezahrnoval všechny úkony, které byly
součástí oprav.
Další stavební akcí byla oprava chodníků kolem místní komunikace u kostela, kterou
zajistila firma Pelán stav, s. r. o. Hrotovice. Práce včetně materiálu stála 459 343,45 Kč
a dotace z Jihomoravského kraje činila 200 000 Kč.
Ke konci roku jsme uspěli s podanou žádostí o dotaci u Ministerstva životního
prostředí, díky které se podařilo vysázet lesopark u fotbalového hřiště. Z celkové částky
uznatelných výdajů jsme získali dotaci ve výši 90 procent. Výsadbu i oplocení provedla
firma Jiří Vacek, Trstěnice.
V roce 2017 obec obdržela finanční dar 52 000 Kč z Energoregionu 2020 na nákup
komunální techniky. Pořízen byl nový křovinořez, travní sekačka, foukač listí, postřikovač,
motorová pila, teleskopické nůžky na větve, vozík s hadicí a příslušenství ke stávající
technice v celkové ceně 74 142 Kč.
Také Mikroregion Moravskokrumlovsko finančně podpořil naši obec, a to částkou 15 000
Kč, která byla určena na kulturní akce (zahájení sezóny v doškové chalupě a tradiční hody).
Rovněž jsme získali do majetku obce novou trampolínu v ceně 10 106 Kč.
Vynaložených peněz z obecního rozpočtu bylo skutečně mnoho, proto se k majetku
chovejme tak, aby nám vydržel co nejdéle.
Výčet dotací uzavírá finanční příspěvek na pracovníky pod obcí ve výši 15 000 Kč
měsíčně. Na rok je v obci zaměstnaná paní J. Cejpková a z programu 50+ má smlouvu pan
F. Vyžrálek.
Na straně výdajů je nutné zmínit finanční prostředky, které obec vynakládá na
pravidelnou údržbu zeleně mokřadních prvků a sečení cesty v „sádku“. Dále obec finančně
podpořila mateřskou školu, které mimo příspěvku na provozní náklady přispěla navíc na
pracovní úvazky zaměstnanců. Během roku se podařilo od soukromých vlastníků vykoupit
pozemky, převážně pod komunikacemi a chodníky. Vzhledem k nastavení dotačních
programů je bezpodmínečné, aby opravované úseky byly na pozemcích obce. Děkuji Vám
za vstřícnost. Koncem roku byl schválen finanční dar ve výši 3 000 Kč sousední obci Dobelice
na vybudování pomníku padlým občanům v 1. světové válce.
V květnu Vám byl doručen dotazník, který sloužil pro zpracování strategického plánu
rozvoje obce Petrovice. Každý občan, místní podnikatel či člen spolku tak měl možnost
vyjádřit svůj názor na upřednostnění priorit v oblasti investic i rozvoje naší obce. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a zapojili se tak do tvorby
závazného dokumentu, který je směrodatný pro budoucí roky.
Rok 2017 byl bohatý na kulturní i sportovní akce, které pořádaly místní spolky. Ráda
bych všem organizátorům a dobrovolníkům poděkovala za jejich čas, úsilí, nápady a práci,
kterou věnovali na pořádání těchto akcí. Děkuji i místním občanům, kteří svou účastí tyto
akce podporují.
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Ráda se s Vámi podělím o rekordní návštěvnost v doškové chalupě, kterou v roce 2017
navštívilo celkem 1946 návštěvníků. Uskutečnily se zde dva školní pořady („Jaro se otvírá,
nový čas nastává“ s velikonoční tematikou a „Vůně Vánoc“). Programy, které zde dětem
připravujeme, mají příznivé ohlasy nejen pedagogů, ale i samotných dětí. Rádi se k nám
vrací a přibývá dalších škol, které mají o pořady zájem. To nás samozřejmě velice těší
a domníváme se, že tato práce má smysl. Školní pořady by se neobešly bez pomoci
dobrovolníků z řad místních občanů a také obecních pracovníků. Všem patří velké
poděkování za pomoc!
V oblasti likvidace odpadů nastává od roku 2018 pro obec zvýšení ceny od svozové firmy
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Důvodem je zvyšování mezd a také velký nárůst
nádob v naší obci. Ubývá sice malých popelnic, ale rapidně se zvýšil počet těch velkých.
Pro rok 2018 zůstává částka 450 Kč za osobu, přestože skutečná cena za odvoz odpadů se
blíží k částce 800 Kč ročně na každého občana. A to v této položce nejsou zahrnuty poplatky
za likvidaci bioodpadu, nebezpečný, velkoobjemový a tříděný odpad.
Do nového roku 2018 má zastupitelstvo obce spoustu plánů na investiční akce
(oprava střechy v budově mateřské školy, oprava pomníku padlým ve světových válkách,
pokračování oprav chodníků a místních komunikací, vybudování nového chodníku při hlavní
silnici ve směru ke hřbitovu, kompletní oprava autobusové zastávky, obnova zeleně atd.),
ale finanční možnosti obce jsou omezené kvůli splácení úvěru na kanalizaci. Snad budou
vypsány příznivé dotační programy, kterých bychom mohli využít.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem členů Zastupitelstva obce Petrovice popřála
do nového roku 2018 pevné zdraví, hodně vzájemného porozumění, osobních i pracovních
úspěchů.
Irena Závišková, starostka obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
68. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. října 2017
•
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2017.
•
ZO odložilo projednání prodeje obecního majetku - technického zařízení pro provoz
obecní bezdrátové internetové sítě na příští zasedání ZO.
•
ZO projednalo žádost společnosti Starnet s. r. o. o zřízení věcného břemene pro firmu
Starnet s. r. o. na příhradový stožár na pozemku obce p. č. 2526 a uložení elektrického
kabelu na pozemcích obce p. č. 2525, 2534 a 2471. ZO vyjádřilo s uvedenou žádostí
souhlas a pověřilo starostku přípravou příslušné smlouvy.
•
ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o navýšení finančních prostředků
pro MŠ z důvodu navýšení platů provozních zaměstnanců za měsíce září až prosinec 2017
v celkové výši 23 525 Kč.
•
ZO projednalo a schválilo pronájem kontejneru na bioodpad od firmy AVE CZ na období
říjen až prosinec 2017. Kontejner bude umístěn v blízkosti autobusové zastávky.
69. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. října 2017
•
ZO projednalo a schválilo prodej obecního majetku - technického zařízení pro provoz
obecní bezdrátové internetové sítě za částku 20 000 Kč společnosti Starnet, která podala
cenovou nabídku jako jediný zájemce.
•
ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku
mezi obcí Petrovice a městem Moravský Krumlov. Jedná se o příspěvek obce ve výši
4 400 Kč na financování sociálních služeb v rámci správního obvodu ORP Moravský
Krumlov.
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•
•

ZO projednalo záměr na prodej části obecní parcely p. č. 613/8 o výměře cca 230 m2
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. O parcelu projevil zájem jediný zájemce T. V.,
který na své náklady pořídí geometrický plán uvedeného pozemku.
ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku na obědy pro pracovníky na VPP ve stejné
výši jako u seniorů.

70. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 9. listopadu 2017
•
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2017.
•
ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh bude vyvěšen na úředních deskách po
zákonem stanovenou dobu.
•
ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně, provedené Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje
v obci dne 9. 10. 2017.
•
ZO vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.
71. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 23. listopadu 2017
•
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2017.
•
Starostka informovala ZO o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
(přezkoumané období 1. 1. – 30. 9. 2017) s výborným výsledkem, nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. ZO schválilo poskytnutí odměny účetní obce ve výši 10 000 Kč.
•
ZO projednalo a schválilo pořízení nové chladničky a 2 ks mrazniček do kuchyně mateřské
školy za celkovou částku včetně dopravy ve výši 21 454 Kč.
•
ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru obci Dobelice na vystavění pomníku
padlým občanům v 1. světové válce ve výši 3 000 Kč. Částka bude zaslána na bankovní
účet, který byl pro sbírku otevřen u Komerční banky, a.s.
•
ZO vzalo na vědomí školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy
Petrovice „Pohádkovým krokem celým rokem“.
•
ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky Mateřské školy Petrovice o doplatek na
navýšení platů provozních zaměstnanců od 1. 11. 2017 ve výši 4 788 Kč.
•
ZO projednalo a schválilo výpověď Smlouvy o kontrolní činnosti mezi obcí Petrovice
a ON – OK Libina s.r.o. uzavřenou dne 20. 2. 2015.
•
ZO projednalo pracovní verzi Strategického plánu obce a uložilo starostce, aby do ní do
příštího zasedání ZO zapracovala projednané připomínky.
•
ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (výstavba v rámci
stavební akce „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“ na pozemcích fyzických osob)
a pověřilo starostku a místostarostu přípravou příslušných smluv s dotčenými majiteli
pozemků a jejich následným vkladem do katastru nemovitostí, poplatek za návrh na
vklad uhradí obec.
72.
•
•
•
•

•

zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. prosince 2017
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2017.
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2018.
ZO projednalo a schválilo plán inventur pro rok 2017.
ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2017 k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků ke dni 31. 12. 2017. Složení ústřední inventarizační komise: předsedkyně
H. Janštová, členové R. Hájek a M. Fálová. Složení dílčí inventarizační komise: předseda
B. Vespalec, členové J. Cejpková, F. Vyžrálek a M. Fálová. Složení likvidační komise:
předsedkyně E. Grunová, členové F. Bílek a T. Vespalec.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi DSO
Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem bezúplatného převodu je trampolína
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•
•
•
•

•
•

•
•

v ceně 10 106 Kč.
ZO projednalo a schválilo požádat DSO Moravskokrumlovsko o pořízení 3 ks plynových
topidel v rámci dotace Nadace ČEZ na rok 2018.
ZO projednalo výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1. 1. 2018. ZO stanovilo
svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta obce 7 000 Kč, člen zastupitelstva obce 340 Kč.
ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci stavby
“Petrovice – Pelikán, NN příp. kab. příp.“. Jedná se o vybudování nové elektrické přípojky
NN pro RD č. p. 129 na parcele č. 2707/7.
ZO projednalo a schválilo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Petrovice a společností
E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na parcele p. č.
2292 v rámci plánované realizace stavby “Petrovice – Pelikán, NN příp. kab. příp“.
ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci stavby
“Petrovice – č. 71, Šoukal Petr, NN úpr. příp.“. Jedná se o vybudování nové elektrické
přípojky NN pro RD č. p. 71 na parcele č. 1699/15.
ZO projednalo a schválilo návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Petrovice a společností
E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na parcele p.
č. 1699/15 v rámci plánované realizace stavby “Petrovice – č. 71, Šoukal Petr, NN úpr.
příp.“.
ZO projednalo Strategický plán obce na roky 2018 – 2024 a odložilo schválení jeho
konečného znění na příští zasedání ZO.
ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu na 52 000 Kč od Energoregionu 2020, Náměšť
nad Oslavou. Tento účelový příspěvek slouží k zakoupení malé komunální techniky.

Informace občanům
UPOZORNĚNÍ K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
Upozorňujeme občany, že v zimních měsících se neudržuje
prostranství placu před kulturním domem.
Speciální beton je po dešti a při mrazech kluzký a hrozí nebezpečí pádu.
V tomto počasí na tuto plochu prosím nevstupujte!
Děkujeme za pochopení.
Žádáme občany (pokud jim to zdravotní stav dovolí), aby pomohli
s úklidem sněhu před svým domem.
Děkujeme.

SVOZY ODPADU
nebezpečný odpad - 29. 3. a 6. 9. 2018
velkoobjemový odpad - termín bude znám začátkem března
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POPLATEK ZA ODPADY:
Vybíráme poplatky za svoz odpadů z domácností. Roční poplatek zůstává beze změny, tedy
450 Kč za občana přihlášeného k trvalému pobytu v obci a 450 Kč za nemovitost sloužící jako
chalupa, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Letos jsou pro vás opět připraveny
známky, které prosím nalepte na popelnice (jako v loňském roce). Žádáme občany o úhradu
poplatku nejlépe do konce dubna 2018.
Rovněž apelujeme na místní podnikatele, aby si se svozovou firmou vyřídili smlouvu o
nakládání s odpady. Po zaplacení poplatku si přijďte s dokladem o zaplacení vyzvednout
známky i na popelnice, které máte přihlášeny na své provozovny.
Platby za svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) můžete provádět v hotovosti
v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce u České spořitelny, a. s.:
1583584339/0800, variabilní symbol 1340xxx (xxx = číslo popisné), konstantní symbol 0308.
příklad variabilního symbolu: nemovitost č. p. 9 – 1340009
V případě, že poplatek hradíte bankovním převodem, dostavte se prosím k vyzvednutí
známek do kanceláře obecního úřadu. Děkujeme.

POPLATEK ZA PSA:
Od ledna 2018 vybíráme roční poplatky ze psů. Cena zůstává beze změny, tedy 50 Kč
za psa, 150 Kč za každého dalšího psa téhož majitele. Poplatky prosím uhraďte do
30. 6. 2018.

POPLATEK ZA NÁJEM HROBU:
V roce 2018 bude vybírán poplatek z nájmu hrobových míst na místním hřbitově.
O výši poplatku a termínu úhrady budete včas informováni. Do té doby, prosím, nájem
neplaťte.

ČÍSLA POPISNÁ A POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
Žádáme občany, aby si řádně označili své domy číslem popisným. Často dochází k záměně
korespondence v důsledku absence nebo chybného označení číslem popisným. Majitelé domů,
na kterých chybí domovní poštovní schránka, nechť si vyzvedávají zpravodaje na obecním
úřadě. Děkujeme za pochopení.

VANDAL PŘETŘEL TURISTICKÉ ZNAČKY
V roce 2017 byla v okolí naší obce z iniciativy miroslavského spolku Mirosa a za přispění
zapojených obcí vyznačena Českým klubem turistů (ČKT) nová turistická trasa. Trasa pro
pěší značená červenou značkou vede z Miroslavi do Moravského Krumlova a rovněž propojuje
turistické zajímavosti v obcích Miroslavské Knínice, Bohutice, Lesonice, Petrovice a Rakšice.
Opakovaně však někdo úmyslně značení této trasy poškozuje. Konkrétně se jedná o značky
zastříkané černou barvou a otočené rozcestníky v lokalitách mezi Knínicemi, Bohuticemi,
Lesonicemi a Petrovicemi. V naší obci byl dokonce rozcestník ukraden. Označkování této
trasy stálo nemalé úsilí. Ať už členů Mirosy, nebo samotných značkařů ČKT.
Proto se obracíme s žádostí o pomoc na Vás. Pokud má někdo nějaké indicie vedoucí
k osobě pachatele nebo zaznamenal nějakou podezřelou aktivitu v okolí této trasy, budeme
vděční za každou zprávu. V případě opakování vandalismu budou na trasu umístěny fotopasti
a záznamy z nich předány policii. Kontaktovat můžete OÚ Petrovice telefonicky na č.
515 323 123 nebo emailem starosta@petrovice.com .
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V OBCI VZNIKL LESOPARK
V listopadu 2017 došlo díky získané dotaci ve výši 185 249,48 Kč z Ministerstva životního
prostředí v rámci programu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ k výsadbě lesoparku
v blízkosti fotbalového hřiště. Jsou zde vysázeny tyto sazenice: dub zimní 800 ks, lípa srdčitá
200 ks, dřín obecný 40 ks, jeřáb břek 40 ks, hloh 50 ks, líska 600 ks, šípková růže 50 ks, ptačí
zob 250 ks, osetí 1200 m2 protierozní luční směsí a 520 m oplocení. Práci s dodáním dřevin,
oplocením a výsadbou dodala firma Jiří Vacek, Trstěnice, projektovou dokumentaci zpracoval
Ing. Dušan Utinek, Ph. D. ze Suchohrdel u Miroslavi a přípravu půdy zajistilo AGRO družstvo
Petrovice. Obec na tuto akci doplácela ze svého rozpočtu částku 29 279,72 Kč.

Plán výsadby lesoparku

PRAVIDELNÁ OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO
Přijďte si během února 2018 vyzvednout nové tablety jodidu draselného na obecní úřad
v Petrovicích a přineste sebou i ty s prošlou trvanlivostí. (Odevzdání dosavadních tablet není
podmínkou, nové tablety dostanete i v případě, že expirované nepřinesete).

Jódová profylaxe (tj. souhrn preventivních, ochranných a léčebných opatření na zamezení
vzniku onemocnění osob, který se aplikuje při úniku radioaktivních látek a spočívá v užití
preparátu obsahující stabilní jód – jodidu draselného) se plánuje a připravuje v zóně
havarijního plánování, tj. v okolí do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany.
Tabletami jodidu draselného obyvatelstvo v zóně havarijního plánování JE Dukovany, kam
spadá i naše obec, vybavuje provozovatel jaderného zařízení - ČEZ a.s.
Každých 5 let dochází k jejich obměně.
8
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Kojenci a děti
do 3 let
½ tablety
= 32 mg KI

Děti od
3 do 12 let
1 tableta
= 65 mg KI

Osoby starší
12 let
2 tablety
=130 mg KI

Další informace k užívání najdete v příbalovém letáku u
tablet.

Novorozenci
do 1 měsíce
1/4 tablety
=16 mg KI

Jednou z látek unikajících při radiační
havárii je radioaktivní jód, který má
tendenci shromažďovat se ve štítné žláze
člověka. Aby se předešlo tomuto
hromadění a následnému poškození
zdraví,
užívají
se
tablety
jodidu
draselného, který nasytí štítnou žlázu a
nevpustí
další
množství
jódu
radioaktivního.

Nepožívejte tablety zbytečně
nebo ve větším množství než
je stanoveno. Svému zdraví
tím
nijak
neprospějete.
Uchovejte tablety na tmavém
místě, mimo dosah malých
dětí.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ
VE DNECH 20. 10. – 21. 10. 2017 V NAŠÍ OBCI:
Voliči
v seznamu
297

Vydané
obálky
177

Volební účast
v%
59,6

Odevzdané
obálky
177

Platné
hlasy
177

Strana
číslo

% platných
hlasů
100

Platné hlasy
název

celkem

v%

21

ANO 2011

61

34,46

24

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

28

15,81

8

Komunistická str. Čech a Moravy

18

10,16

29

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)

18

10,16

15

Česká pirátská strana

15

8,47

1

Občanská demokratická strana

9

5,08

4

Česká str. sociálně demokrat.

8

4,51

20

TOP 09

8

4,51

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6

3,38

9

Strana zelených

2

1,12

12

Strana svobodných občanů

2

1,12

10

ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. EU

1

0,56

14

Občanská demokratická aliance

1

0,56

Ze života mateřské školy
PODZIM A ADVENTNÍ ČAS
První krásnou akcí bylo odpolední „Podzimní tvoření“ z přírodnin s rodiči, které se
uskutečnilo 12. října 2017 v budově školy. Maminky s dětmi vytvořily mnoho různých bubáčků,
strašáků, zvířátek a dekoračních aranžmá. Tvořilo se hlavně z dýní, kaštanů, šípků, květin,
ale také dalších darů podzimu. Tyto velmi povedené výrobky pak zdobily okolí školy a dělaly
radost všem kolemjdoucím mnoho dní.
Dne 23. října proběhla na místním fotbalovém hřišti tradiční odpolední „Drakiáda“. Letos
nám vítr přál. Po chvíli již mnoho rozličných draků poletovalo nad travnatou plochou. Byla to
krásná podívaná. Byli jsme také svědky napínavé záchrany jednoho z draků, který se zachytil
na vrcholku borovice. Děti také mohly vyzkoušet svou fyzickou zdatnost na připravených
stanovištích. Např. chůze na dřevěných chůdách, zdolání provazového bludiště překračováním,
chůze mezi překážkami s kaštanem na hladké podložce atd. Pohodovou atmosféru odpoledne
podtrhl ve várnici připravený teplý voňavý čaj a samozřejmě buchty ze školkové kuchyně.
Dne 22. listopadu přijelo do Mateřské školy divadélko „Květinka“. Paní herečky zahrály
dětem hudební příběh o heřmánku s poučením: „Které dítko bříško bolí, ať zavolá...“. Malí
10
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diváci dostali velkou pochvalu za slušné chování a hlavně za poznání a pojmenování některých
druhů hub, určení jedovaté muchomůrky a za pojmenování některých léčivek.
Od konce listopadu pak vypukly přípravy na „Vánoční setkání s rodiči“ a „Vánoce ve
školce pro děti“. V dopoledních dílničkách se vyráběly dárečky pro blízké (např. termohrnek,
keramický domeček s teploměrem), v odpoledních se s babičkami peklo a zdobilo cukroví
a perníčky. Dále se děti učily písničky, tanečky a básničky a pomáhaly vyrábět pozvánky
i dekorace k vánočnímu setkání. Jistě si umíte představit, že jsme měli všichni plné ruce
práce. Ale ne, nebojte se, i na zábavu bylo prostoru dost. V úterý 5. prosince byl „Čertovský
den s otevřenou pekelnou bránou“. Celá budova se proměnila v jedno velké peklo. Všude
bylo plno pavučin, netopýrů, pytlů a hlavně čertic a čertů. Děti již ráno do školky přicházely
v čertovském oblečení, kde je jako čertice přivítaly nejen paní učitelky, teta Dana, ale také
paní kuchařky. Zavítat do peklíčka mohli rodiče i prarodiče, podmínkou však byl vstup v
čertovském, nebo alespoň v barvách pekla. Na pořadu dne byla čertí diskotéka, prolézání
strachovým pytlem a také pekelné úkoly – hledání obrázků dvou stejných čertů, kolorování
obrázků. Hrály se také čertovské skořápky, tedy procvičování postřehu – pod kterým kelímkem
je? A další pekelné veselé aktivity. Celý den jsme takto jako čertice a čertíci společně strávili.
Bllll.
Dne 14. prosince jsme se vydali do doškové chalupy na vzdělávací pořad „Vůně Vánoc“.
Tentokrát si děti vyzkoušely tvoření perníčků vtlačováním těsta do nádherných vyřezávaných
dřevěných forem, loupání jablíček k sušení na manuálním loupači s klikou, louskání ořechů
pomocí různých typů louskáčků či kladiva a nakreslily pozdrav na vánoční pohlednici perem
namáčeným do inkoustu. Pochutnali jsme si na křížalách, čaji a vánočce a prozradili jsme,
co bychom si přáli najít doma pod stromečkem. Opět jsme v chaloupce prožili kouzelné
dopoledne a odnášeli jsme si nejen krásné perníčky a pohlednice, ale tu opravdovou vánoční
náladu a střípek z toho, jak významným obdobím tento čas pro naše předky byl.
20. prosinec – „Vánoce v MŠ Petrovice“ - den, kdy se pod školkovým stromečkem,
který děti zdobily, objevily dárky. Den, kdy jsme si při poslechu koled vyzkoušeli některé
z nejznámějších tradic. Prohlédli a ovoněli jsme si rozkvetlé Barborky, vyzkoušeli jsme si
házení střevícem, pozorovali jsme plující zapálené skořápky. Potěšili jsme se z hvězdičky
v jablíčku a rozbalili jsme dárky. Tedy, jen některé z nich. Nechali jsme pod stromečkem
některé nerozbalené, to pro naše školkové kamarády, kteří byli nemocní a tento den s námi
nemohli být. Naše vzpomínka však nakonec nepatřila jen jim, poslali jsme pomyslné přání
všem dětem a lidem, kteří nemohou být obklopeni svou rodinou.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018...
kolektiv MŠ Petrovice
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VÁNOČNÍ BESÍDKA SE DĚTEM VYDAŘILA
Tak jako každý rok, i letos si děti z petrovické mateřské školky připravily pro své rodiče
vánoční besídku. Byť ještě týden před samotným vystoupením se školka tvářila jako peklo
a hemžila se samými čerty a čerticemi, týden se s týdnem sešel a jako mávnutím kouzelného
proutku se prostory proměnily v nebe plné andílků a andělů.
Besídka se konala ve středu 13. prosince v odpoledních hodinách a všechny připravené
židličky ve třídě se zaplnily diváky z řad rodičů, prarodičů i sourozenců.
Všechny děti byly převlečené za andělíčky, stejně tak i paní učitelky, paní chůva i obě
paní kuchařky… a nutno podotknout, že jim to všem moc slušelo.
Po krátkém přivítání paní ředitelkou za tónů vánočních písniček do třídy přitančily
děti a předvedly divákům pásmo písniček, básniček i tanečků, za což sklidily zasloužený
potlesk. Obdiv měly nejen šikovné předškolačky, které si vystoupení očividně užívaly, ale
i ti nejmenší andílci, kteří nezůstávali pozadu a do celého představení se aktivně zapojovali.
Vystoupení bylo opravdu kouzelné, andělské a jako obvykle i maličko dojemné.
V druhé části odpoledne jsme se s dětmi přesunuli do vedlejší třídy, kde byly připravené
vánoční dílničky. Děti si za pomoci rodičů mohly vyrobit různé vánoční ozdoby, zvonečky,
baňky, které si potom odnesly domů.
A protože odpoledne bylo dlouhé a vyčerpávající, paní kuchařky si pro všechny připravily
občerstvení v podobě jednohubek s vynikajícími pomazánkami, připravené byly i talířky
s cukrovím, které upekly nejen maminky, ale také děti s babičkami při společném pečení ve
školce, pro dospělé se podával punč, pro děti čaj.
Tento den všechny děti odcházely ze školky až za tmy, a nejen ony byly plné dojmů
a radosti z krásně prožitého odpoledne, které nás všechny zase maličko přiblížilo k vánočním
svátkům.
Děkujeme dětem i zaměstnankyním mateřské školy za tyto krásné chvíle a přejeme
všem mnoho elánu a zdraví v novém roce.
text a foto: za rodiče „mamka Hladíková“ a „mamka Daňhelová“

Okénko do školní kuchyně
RYBÍ FILÉ SE ŽAMPIONY
rybí filé
sladká smetana
žloutky
tvrdý sýr
žampiony
 	
olej na vymazání plechu
sůl, koření na ryby

(rozpis na 5 porcí)

0,60 kg
75 ml (31 %)
2 ks
7,5 dkg
7,5 dkg

Rybí filé osolíme, okořeníme a krátce opečeme na oleji. Srovnáme na pekáč a zalijeme
směsí podušených žampionů smíchaných se smetanou, žloutky a nastrouhaným sýrem.
Pečeme do zlatova.
Podáváme s bramborem a zeleninovým salátem.
Dobrou chuť!
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Informace z knihovny
NĚKOLIK INFORMACÍ ZE STATISTIKY
Místní knihovna Petrovice má zapsaných 53 čtenářů, z toho 17 do patnácti let. Za rok 2017
navštívilo knihovnu 314 čtenářů. Vypůjčili si 1008 svazků, z toho beletrie pro dospělé 319 a
dětská beletrie v počtu 223 kusů.
Z naučné literatury byly půjčeny knihy pro dospělé čtenáře 139 kusů a pro dětské čtenáře
113 kusů.
Časopisů se celkem půjčilo 214. Internet využilo 41 osob.
Knihovna je otevřená každý pátek od 17 do 19 hodin.
Roční poplatek je 20 Kč.
Obalování knih, učebnic, brožur a dalších dokladů
je možno za poplatek 10 Kč za kus.

NOVĚ ZAPSANÉ KNIHY:
Vánoce pod sněhem
Soubor povídek a dojemných příběhů pro sváteční pohodu. Hrdinové, ač jsou jejich osudy
těžce zasaženy tvrdou životní realitou, neztrácejí víru, dovedou se s ní vyrovnat a kráčet
životem dál. Jejich srdce nevyhasne, naopak jsou schopni přinášet radost svým blízkým.
Červený Jaroslav, Šťastný Karel, Koubek Petr: Zvěř
Mimořádné dílo předních českých zoologů, myslivců a fotografů, které vzniklo ve spolupráci
s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Kniha přináší vše, co
potřebujete vědět o současné myslivosti. Kromě u nás běžných druhů živočichů zde najdete
i takové, které se jinde v Evropě loví a na našem území se poměrně rychle šíří. Popis a biologii
pernaté i srstnaté zvěře doplňují ucelené informace o ochraně jednotlivých druhů a jejich
lovu. Pro lepší přehlednost jsou součástí knihy statistická data o úlovcích a jarních kmenových
stavech, mapy hnízdního rozšíření pernaté zvěře a rozšíření srstnaté zvěře či mapy výskytu na
našem území. Nechybí určovací klíče zvěře, velké množství fotografií a přehledných ilustrací.
Poláčková Blanka: Polévky
Polévky jako vynikající občerstvení, posilující osvěžení, dětské či dietní jídlo i jako hlavní
pokrm nebo vedlejší chod oběda či večeře.
Koval Karel, ilustrace Josef Lada: Zeměklíč
Soubor veršů a krátkých povídání o české tradici je věnován především dětem. Poučení
i moudrost dávných časů zaujme jistě i jejich rodiče.
Železný Zdeněk: Pěkně podle abecedy
Každé malé dítě si jednoho dne začne zvídavě prohlížet například nadpisy v knížkách,
které mu čtou rodiče. Zatím neumí číst, ale moc ho zajímá, co je právě tohle za písmenko.
Bohatě ilustrovaná kniha má děti pobavit, zlepšit jejich paměť a výslovnost díky milým
říkankám, rozšířit jejich slovní zásobu, ale také jim pomoci písmena rozpoznat.
Adamovská Marie, Pajerová Taťjana: Kamarádi zvířátka
S touto knihou mohou děti poznávat svoje nejoblíbenější zvířátka ze statku i z lesa, ze
zahrady, ale i různé domácí mazlíčky. Obrázky jsou doplněné básničkami a zajímavostmi.
Praktický formát knihy.
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Josef Lada, vypráví Kneblová Hana: Dobré rady Josefa Lady
Pozdravit, poprosit, poděkovat, vyjádřit soucit, respekt a úctu, také umění odpustit
či požádat o prominutí a i slušnost, vstřícnost, zdvořilost, poctivost a přejícnost – to vše
představuje sociální gramotnost člověka. Neupevní-li se sociální návyky a dovednosti
v dětském věku, zrodí se dospělý nezdvořák a někdy i hrubec. Třiadvacet půvabných příběhů
vyprávěných Hanou Kneblovou předškolákům i malým čtenářům probudí v dětech pokušení
takzvaně čarovat s kouzelnými slovíčky.
Pohádky česky – anglicky
Sněhová královna, Malá mořská víla, O Jeníčkovi a Mařence, Malenka, Ošklivé káčátko,
O Červené karkulce, Zvířátka a loupežníci, Malá prodavačka zápalek v českém a anglickém
jazyce. Kniha je určena pro výuku dětí doma, ve školkách a také ve školách. Na každé straně
jsou samostatně slovíčka s překladem, výslovnost a obrázky.
Petiška Eduard, Kateřina Lovis Miler: Pohádková babička
Cyklus pohádek pro nejmenší.
Jarmila Doležalová, Štěpán Doležal: Osud jménem Ležáky
Výpravná publikace mapuje ležáckou tragédii z hlediska osudů tehdejších obyvatel.
V knize jsou také dosud nepublikované fotografie a dokumenty o smutném osudu ležáckých
a dalších protektorátních dětí. Kniha byla nominována odbornou porotou na cenu Magnesie
litera za nakladatelský počin.
Mgr. Drahomíra Klikarová

Uskutečněné akce
VINOBRANÍ
V sobotu 14. října 2017 uspořádali místní zahrádkáři tradiční taneční zábavu „Vinobraní“.
Sál kulturního domu ozdobený výhony vinné révy, hrozny a naaranžovanými květinami přivítal
více než dvě stovky spokojených návštěvníků. K tanci, poslechu a také společnému zpěvu
zahráli zúčastněným členové hudební skupiny Fantazie, k dobré náladě přítomných rovněž
přispěl lahodný burčák.
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6. LAMPIONOVÝ PRŮVOD V PETROVICÍCH
Je páteční podvečer 3. listopadu 2017, stmívá se, lehce padá mlha a v Petrovicích se
i přesto schází neobvykle mnoho lidí. Velká skupina dětí i dospělých vychází průvodem od
místního kostela k fotbalovému hřišti a na cestu jim krásně svítí rozmanité lampiony. Na hřišti
se už shromažďují kouzelné bytosti z pohádkové říše a ochotní dobrovolníci udí cigáru, smaží
vynikající topinky a chystají čaj i svařené víno.
Do tmy za zvuku reprodukované bouřky vstupuje osvětlený průvod, který zaplňuje velkou část
hřiště. Následně se zjevuje královna všech pohádkových bytostí Mia a vítá přítomné. Po ohnivé
ukázce přichází až z dalekého Ledového království potěšit nejen ty nejmenší princezna Elsa
a sněhulák Olaf s písní Let It Go na rtech. Děti nadšeně tleskají a zdraví své oblíbené filmové
hrdiny.
Následuje zdolání stezky odvahy, na kterou se po několika letech spolu s dětmi také
vydávám. Po cestě jsou různě rozvěšené záclony, připomínající pavučiny, za stromy číhají
pohádkoví tvorové a správná cesta je lemována svícemi. První zastávka je u víl, kde děti
pomáhají s vyčištěním studánky a zasazením stromu.
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Druhá zastávka je o trošku náročnější, a to sestoupení do sklepa a upsání se brkem na
pergamen skoro „vlastní krví“. V cíli nás čeká starostka obce paní Irena Závišková, která
dětem předává diplomy a drobné dárky. Teď už zbývá jen dát si něco dobrého, vyrobit si
drobnost na památku a povykládat se známými. Není občas na škodu zpomalit a stát se na
chvilku dítětem. Ještě teď mě mrazí – nejen z magické atmosféry, ale i krásného zážitku. Tak
zase za rok.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, zejména paní Ivaně
Frimelové a jejímu neutuchajícímu elánu dělat radost druhým.
Žabka

VYRÁBĚNÍ DĚTI BAVÍ
Vánoční tvoření se uskutečnilo v sále kulturního domu na konci listopadu. Zúčastnily se
ho děti v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů.
Měly možnost na jednotlivých stanovištích vytvářet vánoční dekorace, přáníčka, svícny a
ozdoby. Mohly si zvolit různé techniky, při kterých si rozvíjely jemnou motoriku, svou fantazii
a trpělivost. Vánoční atmosféra byla doprovázena koledami, teplým čajem, perníčky a hlavně
dobrou náladou všech přítomných.
knihovnice D. Klikarová

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V DOŠKOVÉ CHALOUPCE „VŮNĚ VÁNOC“
Děti poznaly doškovou chaloupku už na dálku a hned nadšeně jásaly: „Jé, podívejte, to
je určitě ona!“ Bylo to jasné – tady se nám bude určitě líbit! Atmosféra starých zašlých časů
dýchá už na dálku.
Po milém přijetí se ocitáme v provoněných a útulných světničkách. Poznáváme zajímavé
lidi převlečené v prostém dobovém oblečení a každým pohledem nasáváme vánoční atmosféru.
Během zajímavého vyprávění o životě lidí v minulosti, starých zvycích spojených
s adventem děti pozorně poslouchaly a se zaujetím odpovídaly na otázky. Velkým zážitkem
pak bylo nakreslit perem obrázek na dobovou dopisnici, vyzkoušet si vyrobit křížaly, louskat
oříšky a péct perníčky tvarované pomocí dřevěných formiček. Na příchod „Lucky“ a její
obchůzku světnicí děti stále vzpomínají. Dokonce některé děti stále nosí při sobě v kapsičce
u bundy darovanou šupinku pro štěstí!
Na závěr přejeme chaloupce a nadšencům, kteří se o ni s velkou péčí a nasazením starají,
ať jim to společně klape mnoho let! Velké díky za skvělou práci s předáváním hodnot našich
předků. Těšíme se na další skvělou akci!
MŠ Vémyslice

„VŮNĚ VÁNOC“
… na nás dýchla už 5. 12. na svátek Mikuláše a čerta v malé doškové chaloupce
v Petrovicích. Strávili jsme zde nádherné dopoledne plné zajímavého povídání i tvoření.
Tři paní „tety“ a „strýc“ nás provázeli celým programem. Všechny děti z mateřské školy
a všichni naši školáci si ve čtyřech dílničkách vyzkoušeli, jak se dřív slavily Vánoce. V jedné
dílničce si z formiček vyloupli perníčky, které jim teta potom upekla. V další dílničce napsali
krásný vánoční pohled husím brkem a namáčecím perem. Všichni se přesvědčili o tom, že
to nebylo vůbec snadné. S další tetou si ukázali, jak se dělaly křížaly a se strejdou louskali
a rozbíjeli různé druhy ořechů a oříšků i obyčejným kladívkem. Přišla se za námi podívat
i Lucie s peroutkou a vařečkou a všechny nás omoučnila. Nakonec všichni dostali i malé
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občerstvení – ovocný vánoční čaj a vánočku. Prohlédli jsme si, jak se dřív žilo skromně.
Jak málo stačilo osmičlenné rodině k živobytí. A protože nás bylo hodně a všichni jsme se
do chaloupky nevešli, byl pro nás nachystaný i doprovodný program v zasedací místnosti
obecního úřadu. Moc jsme si to užili, moc se nám tam líbilo a všem, kteří se o nás celé
dopoledne starali, patří veliký dík.
Ještě jednou moc děkují všechny děti, všichni žáci a všechny paní učitelky ze Základní
školy a Mateřské školy v Jezeřanech-Maršovicích!
Vážená paní starostko,
využili jsme Vašeho pozvání a 6. prosince 2017 jsme navštívili s dětmi z mateřské školy
v Jamolicích doškovou chalupu.
Vzdělávací program „Vůně Vánoc“ seznamoval s vánočními tradicemi a zvyky na venkově.
V setmělé světnici si děti nejprve poslechly, jak takový Štědrý den našich praprababiček
vypadal a potom si v malých skupinkách postupně vyzkoušely některé z typických činností.
Perem a inkoustem kreslily na dobové pohlednice svoje přání, jejich kamarádi zatím louskali
ořechy na vánoční cukroví, připravovali křížaly z jablek a tvarovali perníčky do krásných
dřevěných forem. Všem se zatajil dech, když se za oknem mihla jmenovkyně svaté Lucie
a vešla do světnice zkontrolovat, jestli v chalupě bydlí pořádná hospodyně. Prožili jsme u Vás
moc pěkné dopoledne, děti i my dospělí.
Říká se, že kalendář je prý jako krásný náhrdelník seskládaný z různých svátků. Některé
korálky jsou drobné a nenápadné, jiné září zelení, jako třeba Velikonoce, jiné různobarevně
kvetou - jako Letnice, ale svým leskem a třpytem drahého kamene se odlišují Vánoce.
Děkujeme, že i díky Vaší společné snaze neupadne naše kulturní dědictví v zapomnění.
za MŠ Jamolice Hana Chvátalová
Ve čtvrtek 7.12. se žáci krumlovské ZŠ Ivančická, konkrétně žáci tříd 1.Z a 2.Z , vypravili
autobusem do nedalekých Petrovic, aby přijali tradiční pozvánku obce na vzdělávací program
do unikátní doškové chaloupky.
Tak jako pokaždé nás všechny přítomné pohladila profesionalita, s jakou se nám
všichni věnovali. Společně jsme si prošli prosincový kalendář a připomněli svátky s tímto
časem spojené. Mohli jsme si prohlédnout různé druhy betlémů, jakým způsobem a proč
se zavěšoval a zdobil vánoční stromek. Žáci si mohli vyzkoušet některé aktivity spojené
s vánočními tradicemi: louskání ořechů, krouhání jablek, plnění formiček a pečení perníčků,
psaní vánočních pozdravů pomocí inkoustových per. Milá byla i příjemná svačinka – teplý čaj
a chutná vánočka. Postupně jsme se svěřovali se svými vánočními přáními, ať už vlastními
nebo těmi, kterými bychom chtěli potěšit i lidi kolem sebe.
Byla to voňavá a zajímavá hodinka, za kterou všem, kteří se tímto způsobem věnují
dětem, moc děkujeme.
Pevné zdraví a stálou chuť takové programy připravovat Vám přejí žáci i učitelé ze ZŠ
Ivančická.
Mgr. Jana Pavlíčková
PODĚKOVÁNÍ
Starostka obce upřímně děkuje všem, kteří se na letošních školních pořadech podíleli.
Bez ochotných petrovických spoluobčanů by to zkrátka nešlo. Děkuji Štěpánce
Janštové, Ivaně Frimelové, Drahomíře Klikarové, Daně Procházkové, Bohumíru
Vespalcovi, Jaroslavě Vespalcové, Arnoštu Dymlovi, Dagmar Lovecké, Marii Daňhelové,
Evě Grunové, Renatě Havlik a rovněž obecním zaměstnancům Lucii Havelkové,
Floriánu Vyžrálkovi, Jance Cejpkové a Marii Fálové.
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PO ROCE OPĚT K DĚTEM ZAVÍTAL MIKULÁŠ
V úterý 5. prosince byly jistě místní děti v mírném napětí, neboť se opět přiblížil čas
návštěvy svatého Mikuláše, andělů a samozřejmě také čertů. Přišli zkontrolovat, zda děti plní
své sliby z předchozí návštěvy, jsou hodné, učí se, uklízí si hračky, neodmlouvají, dojídají
oběd apod. V obci máme hodné děti, neboť žádné dítko si čerti do pekla neodnesli.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Doba adventní každoročně patří setkání u vánočního stromu. Nejinak tomu bylo i letos,
kdy ve čtvrtek 14. prosince 2017 zavítali do naší obce žáci a učitelky ze ZŠ Lesonice. Pro
všechny přítomné si připravili scénku o setkání pastýřů v Betlémě a moc se jim povedla.
Vystoupení bylo doprovázené písněmi, hudebním doprovodem a společnou hrou na flétny.
Všichni žáci byli oblečeni do krásných kostýmů.
Novinkou byl vánoční jarmark, kde si zájemci mohli zakoupit pěkné a nápadité výrobky
dětí. Nechybělo občerstvení (čaj, svařené víno, vánoční punč a srnčí guláš). Obec děkuje
přítomným hostům i všem, kteří jakkoliv pomohli s organizací této akce. Fotografie najdete
na obálce zpravodaje.

ČLENOVÉ PĚVECKÉHO SBORU A PETROVANKY
PŘIPRAVILI VÁNOČNÍ KONCERT
Na vánoční svátky jsme se s naším sborem neskutečně těšili. Stalo se pro nás již tradicí,
že pořádáme společně s Dechovou hudbou Petrovanka koncert na svátek svatého Štěpána
v petrovickém kostele.
Na tuto událost jsme se poctivě a s radostí připravovali celé dva měsíce. Do sboru nám
přibylo spoustu nových dětí jak domácích, tak přespolních a navíc několik nových nástrojů,
které dodaly písničkám úplně jiný kabát. Chtěla bych celé „své partě“ mockrát poděkovat
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za jejich nadšení a sehranost. Někdy to se mnou nemají vůbec jednoduché, ale věřím, že i
přesto nás to všechny baví a doufám, že budeme v tomto našem koníčku pokračovat. Když
jsme totiž všichni předstoupili před opravdu přeplněný kostel, zatajil se nám dech. A ten
potlesk po našem vystoupení? To za to přece stojí!
Ráda bych také poděkovala Dechové hudbě Petrovanka, která zahrála nádherné koledy,
ale také ozvláštnila koncert moderními písničkami. Těšíme se, že ten příští šťastný sedmý
ročník odehrajeme opět společně.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit a přispěli finančním nebo
jiným darem. Výtěžek koncertu 6 220 Kč byl věnován panu děkanovi na farní účely.
Pavla Vespalcová

SILVESTR
Na závěrečný den roku 2017 připravili opět petrovičtí zahrádkáři Silvestrovskou zábavu,
tentokrát se skupinou Urgent z Hostěradic. Sál místního kulturního domu se brzy slušně
zaplnil a akce se vydařila.
Spokojení návštěvníci se vesele bavili až do časných ranních hodin a společně přivítali
příchod nového roku 2018.

Ze sportu
STRUČNĚ Z PETROVICKÉ KOPANÉ
Tabulka okresní fotbalové soutěže IV. třídy skupiny B po podzimní části 2017/18
klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Miroslav C

10

8

1

1

36:17

25

2.

Višňové B

10

7

2

1

43:13

23

3.

Loděnice

10

7

1

2

27:15

22

4.

Rybníky

10

7

0

3

29:14

21

5.

Branišovice

10

6

1

3

24:13

19

6.

Prosiměřice B

10

4

1

5

26:30

13

7.

Dobřínsko

10

3

2

5

23:29

11

8.

Tavíkovice

10

3

0

7

13:24

9

9.

Trstěnice

10

3

0

7

20:47

9

10.

Petrovice

10

2

0

8

19:38

6

11.

Olbramovice B

10

1

0

9

22:42

3
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Fotbalisté a příznivci kopané v Petrovicích.

Pozvánky
PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2018
ne 7.1.

Tříkrálová sbírka

pořádá Oblastní charita Znojmo

pá 12.1.

Hasičský ples

hraje Klaxon, tombola, KD,
polonéza žáků ZŠ Vémyslice

ne 21.1.

Dětský maškarní karneval

hry, soutěže, tombola, KD

so 27.1.

17. Masopustní průvod obcí

harmonikáři, pořádá SPK

so 17.2.

Masopustní zábava

hraje Hurikán, tombola, taneční
vystoupení žen a mužů, KD

pá 23.2

Tenkrát v „P“

komedie místních ochotníků, KD,
19 hodin, 50 Kč, pořádá SPK

pá 2.3.

Tenkrát v „P“

komedie místních ochotníků, KD,
19 hodin, 50 Kč, pořádá SPK

út 6.3.

Tenkrát v „P“

komedie místních ochotníků, KD,
19 hodin, 50 Kč, pořádá SPK
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pá 9.3.

Tenkrát v „P“

komedie místních ochotníků, KD,
19 hodin, 50 Kč, pořádá SPK

po 12.3.

beseda nad historií obce: Velká
válka a pomník padlým

kuchyňka KD, 17 hodin,
přednáší manželé Grunovi

pá 16.3.

Tenkrát v „P“

komedie místních ochotníků, KD,
19 hodin, 50 Kč, pořádá SPK

ne 18.3.

Smrtolka

obchůzka děvčat, tradice vítání jara

út 20.3.

velikonoční tvoření pro děti

KD, 16 hodin, poplatek 20 Kč/ks,
pořádá knihovna

pá 23.3.

Tenkrát v „P“

komedie místních ochotníků, KD,
19 hodin, 50 Kč, pořádá SPK

ne 25.3.

smrtolková hostina

KD, posezení děvčat, která
obcházela vesnici

pá 30.3.

hrkání

obchůzka chlapců s hrkači

so 31.3.

hrkání

obchůzka chlapců s hrkači

so 7.4.

Vepřové hody

so 21.4.

zahájení 5. sezóny prohlídek
v doškové chalupě

program, hudba, občerstvení

ne 22.4.

vycházka po katastru Lesonic

sraz u ZŠ Lesonice ve 13 hodin,
manželé Grunovi

po 30.4.

slet čarodějnic

hřiště, hry, táborák, pořádá TJ

po 1.5.

13. Petrovický košt

obecní sklep, pořádá ČZS

květen

turnaj v ruských kuželkách

soutěž pro děti i dospělé, TJ

so 26.5.

Cimbálová zábava

pořádá pohostinství Jandásková

červenec

turnaj v disc golfu

termín bude upřesněn

so 28.7.

2. Petrovické kotlik

soutěž amatérských kuchařů,
pořádá pohostinství Jandásková

so 18.8.

10. Simpsnův zrychlený přesun

přespolní běh pro děti, pořádá SPK
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srpen

Malý festival Loutky

loutková pohádka pro děti

so 1.9.

Koloběžkové závody

pořádá obec ve spolupráci se
Zdeňkem Hercikem

ne 2.9.

Koloběžkové závody

pořádá obec ve spolupráci se
Zdeňkem Hercikem

so 15.9.

Tradiční hody

ne 16.9.

Tradiční hody

so 13.10.

Vinobraní

hraje Fantazie, burčák, tombola,
KD, pořádá ČZS

listopad

Lampionový průvod
se stezkou odvahy

program, občerstvení, pořádá TJ
na fotbalovém hřišti

st 5.12.

Mikuláš

prosinec

vánoční tvoření pro děti

KD, pořádá knihovna

ne 9.12.

Slavnost světla se zpěvy z Taizé

kostel, 18 hodin, zpívá sbor
z Jezeřan-Maršovic

prosinec

setkání u vánočního stromu

program žáků ZŠ Lesonice

st 26.12.

Vánoční koncert v kostele

Petrovický pěvecký sbor,
Dechová hudba Petrovanka

po 31.12.

Silvestr

hraje Urgent, KD, pořádá ČZS

jaro + podzim

utkání místního fotbalového
mužstva

TJ Petrovice, hřiště,
dle rozpisu zápasů

duben –
říjen

otevřeno muzeum v doškové
chalupě

každou neděli od 15 do 17 hodin

Pohledy do minulosti
Když na jaře roku 1925 Petrovicemi projížděl fotograf, vypadalo to, že se bude muset
spokojit s málem. Obchody nešly a o focení „špórovití Petrováci“ zrovna asi moc nestáli.
V barácích před kovárnou, jak se šlo ke škole, se mu však poštěstilo. Soudíme tak z této
fotografie, která se dochovala v mnoha petrovických domácnostech. Místní s dětmi se
nechali přemluvit a na chvíli panu fotografovi zapózovali. Mnoho osob na jednom záběru
a objednávky se jen hrnuly. Bohužel fotografie není signovaná, tak se jméno onoho fotografa
už asi nedozvíme.
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Mohl tudy projíždět na své motorce náměšťský fotograf Ondřej Knoll. Nebo tudy jel na
kole hrotovický fotograf Karel Chrást. Možná to byl moravskokrumlovský Karel Musil, kterého
si domluvili na fotografování ve škole. Nevíme a můžeme jen spekulovat. Každopádně se nám
zatím neznámému fotografovi podařilo zachytit jeden z nejvydařenějších záběrů petrovické
minulosti. Z fotografie na nás dýchá každodennost života tehdejších obyvatel naší vsi.
Fotografie má o to větší cenu, neboť k ní máme i detailní popis.

Fotografie z roku 1925. Před tehdejšími doškovými domy čp. 65 a čp. 63 (oba domy jsou dnes
zbořeny a čísla popisná obdržely novostavby na véhoně), v pozadí kovárna Josefa Hladíka –
kováře a podkováře čp. 85 (dům stojí dodnes).
Děj i osoby nám poeticky popsala vrstevnice aktérů Věra Fialová (1918-2011). Zleva:
Josefa Šídlová („Joza“ v černém vlňáčku), v rohu dole: Schovanec Jenda (budoucí pan řídící
v Lesonicích), Hodeček Jenda, jeho bratranec (výborný muzikant a řečník), Sobol František
(budoucí řidič ONV a bubeník „Venkovanky“), Hodeček Vladimír (budoucí starosta obce), dívka
s copánkem: Mařenka Kovářová-Čordová, její sestra Růženka, provdaná Baštová, odvrácená:
Františka „Fanda“ Šídlová – baráková, provdaná Ondráčková. Mládenec se sekyrou – Solař
František, šikovný tesař a zručný „doškař“, budoucí manžel Cilky Blažkové, stréček Psota
František, zedník a jeho syn František (budoucí montér, jezdil po celé Asii). Ženy s pilkou:
tetička Solařova a její dcera Františka, tady už před svatbou se Šimonem Záviškou „na rohu“,
dál chová dcerušku Bedřišku (později Jandovu) tetička Psotova a dcerušku Vlastičku (později
porodní asistentku Ondrušovou) chová paní Kožíšková, jejíž muž vystavěl v Petrovicích deset
domů. Na silnici Mor. Krumlov – Znojmo nese votýpku slámy „fósatý Vodák“, bratr pohádkáře
Jana Vodáka, starosty hasičů. S bílým balíčkem pod paží švihák a věčný ženich Ludvík Ševčík,
bratr Tóny, která vykupovala vejce. Před kovárnou se mistr kovář a podkovář Josef Hladík se
synem Stanislavem chystají opravovat kování běžného vozu – bedňáčku.
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Pro srovnání s fotografií „u školy v barácích“ záběr stejných míst z roku 2017.
Bronislav a Eva Grunovi

Společenská kronika
POHYB OBYVATEL V ROCE 2017
narození:
30. 5.		
29. 8.		

Kamil Karandyszewský
Ondřej Vespalec		

sňatky:
11. 11.

úmrtí:
28. 9. 		

čp. 73
čp. 151

Petr Ondráček – Alena Němcová

Jaroslava Březinová

čp. 8
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přihlášeni:
29. 3.		
29. 3.		
18. 7. 		
23. 10.		
13. 12. 		

Patrik Brandejs
Julie Brandejs
Soňa Zipfelová
Vladimír Dvorský
Jan Hejl

odhlášeni:
4. 9. 		
13. 9.		
29. 11.		

Jaroslava Šišmišová
Marek Bogner
Petr Ondráček

nejstarší žena v obci:
nejstarší muž v obci:

paní Františka Krejčová
pan František Sedláček

(* 1924)
(* 1929)

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2017:				
mužů:			
žen:			
dětí do 15 let:
dětí od 15 do 18 let:
průměrný věk obyvatel:		

42,10 let

Příspěvky čtenářů
Pf 2018

Lubomír Müller
Každému rok přidá pár gramů tíhy
na blanket kůže napíší hvězdy vzkaz
na dlaních dotyky rozmnoží rýhy
a duše povzdechne - nechci být napospas
Vzpomínky zakleté za oknem svědomí
tajnosti času a myšlenky prosebné
jen otevřít okno a provětrat vědomí
ať naděje s křídly na parapet usedne
V podobě živé ať láska přetrvá
ať další čas se směje běsům
moudrost ať myšlenkám se vemlouvá
a ticho ať zůstává lesům
Přeji všem co přál bych sám sobě
bez viny srdce mít a opustit zlost
člověkem dobrým být i ve špatné době
rozdávat úsměv a milovat pro radost
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368
183
185
57
6

Zajímavosti kolem počasí
říjen 2017

listopad 2017

prosinec 2017

nejnižší noční teplota

31.10. +2 °C

15.11. -3,5 °C

2.12.

nejvyšší noční teplota

4x

6.11.

12.12. +6,5 °C

průměrná noční teplota

+10 °C
+7 °C

+7 °C

+2 °C

-8 °C

-1 °C

nejnižší denní teplota

30.10. +8 °C

30.11. +2,5 °C

nejvyšší denní teplota

15.10. +20 °C

2.11.

průměrná denní teplota

+15 °C

+8 °C

+5 °C

celkové srážky

39 mm

23 mm

9 mm

+14 °C

19.12.

-1 °C

12. a 24.12. +10 °C

Dne 29. 10. 2017 byl silný vítr, dne 17. 10. hustá mlha až do 12 hodin, dne 20. 10. se mlha
vyskytovala celý den. Mlhy byly v říjnu celkem 6x, počasí převážně oblačné, pouze šest dnů
bylo polojasno.
Dne 28.11. byly z vinohradů vidět Alpy a současně tento den letělo obrovské hejno
divokých husí. O den později rozkvetly v předzahrádkách petrklíče. Dne 30. 11. napadlo 6 cm
sněhu, který byl hned částečně rozpuštěn. Celý měsíc listopad bylo zataženo nebo oblačno,
pouze tři dny bylo polojasno.
Začátkem prosince rašily šeříky, objevily se i lístečky. Dne 11.12. foukal silný vítr,
o půlnoci se vyšplhala teplota na +10 °C, přes den pak klesla na 8,5 °C. Dne 30. 12. byla
sněhová přeháňka, sníh se ihned rozpouštěl. Na konci prosince rašily narcisy. Celý měsíc bylo
spíše oblačno až zataženo, pouze pět dní bylo polojasno.
Jaroslava Vespalcová

Co je psáno v kronikách
ROK 1948
Počasí začátkem roku mírné, i koncem ledna a února.
V neděli 11. ledna konán v hostinci hasičský ples a dne 25. ledna valná schůze hasič.
sboru. Sbor čítá k dnešnímu dni 31 činných členů.
V neděli 1. února sehrál svaz mládeže divad. hru „Domov“ od H. Týneckého.
Ostatková zábava konána ve dnech 8. až 10. února. Na sbírku dětem vybráno 814,30 Kč
+ 505 Kč = 1 419,30 Kč.
V sobotu 28. února zřízen místní akční výbor: členy jsou Jan Šup za KSČ, Jakub Vespalec
za KSČ, Raim. Fukal (nepol.), Tom. Janda (za lid.), Jan Fiala (nár. soc.), Fr. Březina a později
Oldř. Kypr, říd. uč.
Dne 6. března zapálena vatra T. G. M.
Ve směně dne vítězství 20. 3. sebráno ve zdejší obci 8 q železa, 1 q litiny, 1,5 q papíru,
10 kg barevných kovů. Hasiči vyčistili skladiště a okolí jeho. Ostatní občané dali do pořádku
park u kostela.
V neděli 21. března sehrána hra „Na statku a chaloupce“ od V. Hálka, zdejší mládeží za
režie uč. J. Schovance.
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V neděli 11. dubna obdržel zdejší p. farář z každé vesnice své farnosti za desítiletou
úspěšnou činnost diplom.
V dubnu založena odbočka Svazu československo-sovět. přátelství.
Dne 7. května vykonána u ozdobeného pomníku padlých slavnost dne vítězství. Žáci
i mládež přednesli básně, zpěvy a pásmo k oslavě.
V pátek večer o půl 10. vzpomenuto při oslavě u pomníku 64. narozenin p. pres.
dr. Ed. Beneše.
V neděli 30. května 1948 provedeny v radnici volby do Národního shromáždění. Všech
zapsaných voličů bylo 286 – z toho 136 mužů a 150 žen. K volbě se dostavilo 254 voličů
(119 mužů a 135 žen). Odevzdáno bylo:
na kand. listinu Národní fronty .........................
167 hlasů
prázdných lístků...........................................
39 hlasů
neplatných .................................................
11 hlasů
prázdných obálek .........................................
37 hlasů
K volbě se nedostavili občané starší 70 let.
Dne 9. června o půl 11. večer vypukl v čísle 81 a pak v čís. 80 požár. Shořela však jen
střecha a menší objekty na dvoře. O 12. hodině noční byl požár úplně zdolán. Ol. Vespalec
utrpěl škodu asi 15 000 Kč. K požáru se dostavily všechny okolní sbory.
Dne 11. června zavezl p. Alois Vespalec 16 dětí zdejší školy k roent. prohlídce k dr.
Hromádkovi do M. Krumlova.
V červnu 14 občanů navštívilo zemědělskou výstavu v Praze a 4. července 8 členů mládeže
výstavu v Kroměříži.
V pondělí 14. června vyzdobeny některé budovy prapory k volbě presidenta s. Kl.
Gottwalda.
Ve čtvrtek 17. června předvedla firma Kupčík propagační film o výrobě a ošetřování mléka.
Žně začaly letos až koncem července. Počasí sklízni nepřálo. Úroda celkem dobrá.
V neděli 8. srpna byly provedeny na hřišti u školy dožínky a zatančena 3 kolonami česká
beseda.
Dne 1. září 1948 nastoupil pisatel této kroniky říd. uč. Oldřich Kypr na svou žádost
z rodinných důvodů na národní školu v Mor. Krumlově. Na místo něho nastoupila zat. říd. uč.
Jaroslava Krejčí, která působila před tím na okrese Rýmařov. Učitelkou jmenována Vlasta
Jašová, která působila na okrese Uher. Brod.
Ve středu 8. září vykonána u ozdobeného pomníku pietní vzpomínka na presidenta
dr. Ed. Beneše.
Hody konány ve dnech 19. až 21. září. Počasí tentokráte zábavě nepřálo.
Vinobraní provedeno 7. října.
Na sbírku sociální pomoci vybráno 2 363 Kč. Od 6. do 8. listopadu provedena byla říd. uč.
z Kadova J. Konvalinovou kontrola vydaných potravinových lístků u míst. zásob. referentů.
Revize shledala vše v pořádku.
(pokračování příště)
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Velký úspěch zaznamenali účinkující při vánočním koncertu v úterý 26. prosince 2017.
Zájem byl i o výstavu betlémů v doškové chalupě ve stejném termínu.
31

32

Pracovní dny
7:18 9:38 11:38 12:38 13:38
7:43 9:57 11:57 12:57 13:57
8:00 10:00 12:00 13:00 14:00
10:14
13:14
8:57 10:57 12:57
14:57

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

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

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

4:12
5:01
5:15
5:21
5:45

5:22
6:03
6:17
6:21
6:45

6:17
7:06
7:20
7:44

7:52 8:52
8:35 9:43
8:59 9:59
9:23 10:21

Pracovní dny
10:52 12:52 13:52
11:43 13:35 14:35
11:59 13:49 14:49
13:51 14:51
12:21 14:12 15:12

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

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

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

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

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

14:52
15:35
15:49
15:51
16:12

Zastávka
Miroslav
Petrovice
MK nám.
MK aut.n.

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

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

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

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

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

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

15:52
16:35
16:49
16:51
17:15

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

16:52
17:35
17:49
17:51
18:12

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

18:52
19:35
19:49
19:51
20:12

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

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

6:52
7:35
7:49
8:13

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

18:52
19:35
19:49
20:13

17:36
18:00
18:14
18:57

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

Sobota + neděle
12:52 14:52 16:52
13:35 15:35 17:35
13:49 15:49 17:49
14:13 16:13 18:13

Sobota + neděle
5:36 9:36 11:36 15:36
6:00 10:00 12:00 16:00
6:14 10:14 12:14 16:14
6:57 10:57 12:57 16:57

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

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov

Zastávka
MK aut.n.
MK nám.
Petrovice
Miroslav

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslav

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

Linka 432 Znojmo - Hostěradice - Moravský Krumlov - Ivančice

Zastávka
Ivančice
5:08 6:08
MK nám.
MK aut.n. 4:16 5:31 6:31
Petrovice 4:30 5:45 6:45
Znojmo
5:12 6:32 7:29

Linka 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice - Znojmo

(pro zájemce k vyzvednutí na obecním úřadě ve zvětšeném formátu zdarma)

Jízdní řády IDS JMK pro rok 2018

