
ZPRAVODAJ OBCE
P E T R O V I C E

ročník 11, číslo 1/2018 (leden - březen)

U švadlenek. Před domem čp. 27, 1925. 
Fotografii do obecního archivu poskytla Věra Fialová.
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Snímky z letošní masopustní zábavy 17. února 2018. 
V kulturním programu opět zatančili místní ženy a muži.
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Ze zasedání zastupitelstva obce

73. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. ledna 2018

•	 ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2018 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  souhlasné  stanovisko  s  pořádáním  koloběžkových  závodů 
v  katastru  naší  obce  ve  dnech  1.  a  2.  září  2018.  Hlavním  pořadatelem  závodů  bude 
Zdeněk Hercik.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  žádost  ČZS  o  prominutí  poplatku  za  pronájem  sálu  KD  na 
Silvestrovskou zábavu.

74. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. ledna 2018

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018.
•	 ZO  projednalo  žádost  p.  H.  o  náhradu  nákladů  spojených  s  převodem  pozemků  dle 

usnesení č. 4/Z67 a schválilo smlouvu k poskytnutí individuální dotace ve výši 1 696 Kč.
•	 ZO  projednalo  a  schválilo  Dodatek  č.  29  ke  smlouvě  o  svozu  a  odstranění  směsného 

komunálního odpadu č. 2081 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Předmětem 
je navýšení ceny za uvedenou službu na částku 254 259 Kč bez DPH za rok.

•	 ZO projednalo a schválilo Program rozvoje obce Petrovice na roky 2018 – 2024.

75. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. února 2018

•	 ZO projednalo a  schválilo návrh Mateřské  školy Petrovice, příspěvkové organizace, na 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, viz příloha.

•	 ZO  projednalo  a  vyjádřilo  souhlasné  stanovisko  s  iniciativou  mikroregionu 
Moravskokrumlovsko na zlepšení situace na železniční stanici Rakšice. Jedná se především 
o rozšíření parkovacích míst včetně úpravy autobusové zastávky.

•	 ZO projednalo nabídku Úřadu práce na poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce 
a schválilo podání žádosti o 2 pracovní místa v rámci VPP.

•	 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s finálním dokumentem „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko“.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o povolení konání masopustní zábavy dne 
17. 2. a divadelních představení v 6 termínech v kulturním domě.

•	 ZO vzalo na vědomí Výkaz zisku a ztráty Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace.
•	 ZO projednalo a schválilo nákup univerzálního kuchyňského robotu SPAR SP-22 do školní 

kuchyně za cenu 58 703 Kč.
•	 ZO projednalo a schválilo prodej obecních parcel p. č. 1704/9 o výměře 5 m2, p. č. 2864 

o výměře 26 m2 a p. č. 2865 o výměře 20 m2 p. O., cena celkem 1 610 Kč.
•	 ZO projednalo a schválilo nákup parcel od p. O. p. č. 2999 a p. č. 83/3 vzniklých podle 



4

geometrického plánu č. 416-231/2017 za cenu 1 610 Kč.
•	 ZO projednalo a schválilo žádost p. K. o povolení umístění včelích úlů na obecní pozemek 

p. č. 2881. 

76. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. února 2018

•	 ZO  revokovalo  usnesení  č.  2/Z75,  rozdělení  výsledku  hospodaření  za  rok  2017  pro 
Mateřskou školu Petrovice, příspěvkovou organizaci, bude schváleno s účetní závěrkou 
MŠ.

•	 ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj v rámci Programu 
rozvoje venkova na akci „Oprava chodníku u hřbitova“ a pověřilo starostku a místostarostu 
přípravou žádosti a příslušných podkladů.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 2018105 o zajištění distribuce antidot uzavřenou 
mezi  Energoregionem  2020  a  obcí  Petrovice  a  pověřilo  starostku  jejím  podpisem. 
Předmětem smlouvy je zajištění obměny antidot (jodových tablet) u obyvatel obce.

77. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. března 2018

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2018, viz příloha.
•	 ZO  projednalo  a  vzalo  na  vědomí  zprávu  inventarizační  komise  o  výsledku  řádné 

inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2017. 
•	 Starostka  informovala  ZO  o  stížnosti  p.  B.  na  chování  nezletilého  občana  naší  obce.  

ZO se shodlo, že v tomto případě není obec kompetentní k řešení této situace a nabízí 
stěžovatelce řešit problém u přestupkové komise MěÚ Moravský Krumlov.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost místostarosty obce Ing. Romana Hájka o povolení kácení 
dřevin rostoucích mimo les, a to pokácení 2 ks bříz na obecním pozemku p. č. 2981 v k. 
ú.  Petrovice  u  Moravského  Krumlova.  Tyto  stromy  rostou  v  těsné  blízkosti  RD  čp.  32  
u kulturního domu, jsou ve špatném stavu, uschlé větve ohrožují zdraví osob a majetek 
občanů, na obvodové zdi  sousední budovy  jsou narušené základy a obvodové zdivo  je 
prasklé. Jedná se o havarijní stav. Dále žadatel žádá o pokácení 3 ks bříz na obecním 
pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova v parčíku u autobusové 
zastávky. Stromy rostou v těsné blízkosti rodinných domů, jsou ve špatném stavu, uschlé 
větve ohrožují zdraví a majetek občanů, navíc jsou stromy v těsné blízkosti nadzemního 
elektrického  vedení  a  obecního  rozhlasu.  Na  základě  místního  šetření  bylo  zjištěno, 
že  stromy  jsou  ve  stavu,  který  uvádí  žadatel  a  tyto  skutečnosti  jsou  opodstatněné  
a  dostačující  pro  vydání  schválení  kácení  uvedených  bříz.  Obec  Petrovice  se  vzdává 
práva na odvolání. Kácení stromů bude provedeno v měsíci březnu za odborné pomoci 
Hasičského  záchranného  sboru  JMK,  pracoviště  Moravský  Krumlov.  O  termínu  kácení 
bude informován i vedoucí pracovník Odboru životního prostředí MěÚ Moravský Krumlov. 
V prostoru parčíku u autobusové zastávky bude provedena náhradní výsadba.

•	 ZO schvaluje záměr na prodej dřeva z pokácených bříz u zastávky a kulturního domu. 
Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Zájemci doručí na obecní úřad 
nabídky v zalepené obálce označené „Nabídka dřevo – zastávka“ nebo „Nabídka dřevo 
–  kulturní  dům“.  Nabídka  uvnitř  obálky  musí  obsahovat  jméno  žadatele  a  nabízenou 
cenu za odkup dřeva. Termín doručení nabídek je do čtvrtka 29. 3. 2018 do 16 hodin na 
obecní úřad. Vyhodnocení nabídek bude provedeno na zasedání ZO dne 29. 3. 2018. Obec 
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požaduje po vybraném majiteli dřeva, aby vše bylo odklizeno do 14. 4. 2018. Záměr bude 
vyvěšen na úředních deskách.

78. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. března 2018

•	 ZO projednalo a schválilo nabídku Tomáše Vespalce na sečení travnatých ploch v obci 
v roce 2018. Jedná se o sečení minimálně 3x ročně plochy mokřadů za cenu 67 000 Kč, 
lesoparku za cenu 29 000 Kč a turistických a polních cest za cenu 13 000 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo podání žádosti na úřad práce na jedno pracovní místo v rámci 
VPP pro Ivanu Frimelovou, Petrovice čp. 15.

•	 ZO projednalo a vzalo na vědomí návrh výstav v doškové chalupě na roky 2018 až 2027.
•	 ZO projednalo žádost p. K. o koupi stavební parcely v obci. ZO schválilo záměr zřídit 

v lokalitě bývalého koupaliště 2 stavební parcely, ke kterým bude nutno přivést chybějící 
inženýrské sítě. ZO pověřilo starostku a místostarostu zahájit přípravné práce k zasíťování 
parcel. Po zhotovení geometrického plánu bude vydán záměr k prodeji parcel.

•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej, pronájem nebo směnu pozemků p. č. 2599,  
p. č. 2607, p. č. 2610, p. č. 2616, p. č. 2619, p. č. 2628, p. č. 2629, p. č. 2631,  p. č. 
2636,  p. č. 2642,  p. č. 2645,  p. č. 2671, vše druh pozemku vinice, a p. č. 2957, druh 
pozemku orná půda. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou 
dobu.

79. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. března 2018

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018.
•	 ZO projednalo a neschválilo cenovou nabídku na zakoupení rozšíření právního informačního 

systému CODEXIS o modul MONITOR GDPR Online za cenu 16 000 Kč bez DPH na 2 roky.
•	 ZO projednalo a schválilo úhradu částky 14 417 Kč ve prospěch Úřadu pro zastupování 

státu  ve  věcech majetkových  za  bezesmluvní  užívání  pozemku p.  č.  st.  250  (kulturní 
dům) v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za roky 2014 až 2017. 

•	 ZO projednalo a schválilo objednávku na opravy pomníku padlým ve světových válkách 
od MgA. Stanislava Müllera za celkovou cenu 90 000 Kč včetně DPH.

•	 ZO  projednalo  žádost  ředitelky  ZŠ  Lesonice  a  schválilo  poskytnutí  finančního  daru  ZŠ 
Lesonice ve výši 15 000 Kč.

•	 ZO  projednalo  a  schválilo  pořízení  nového  notebooku  pro  potřeby  obecního  úřadu  za 
cenu cca 20 000 Kč bez DPH. Stávající notebook bude použit pro účely knihovny.

•	 ZO vyhodnotilo došlé cenové nabídky za pokácené březové dřevo u zastávky a kulturního 
domu.  Celkem  bylo  doručeno  5  nabídek.  Nejvyšší  cenové  nabídky  podali:  za  dřevo  u 
zastávky T. V. ve výši 4 124 Kč, za dřevo u kulturního domu S. V. ve výši 1 500 Kč. ZO 
schválilo prodej dřeva uvedeným dvěma zájemcům.

•	 ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej obecních parcel p. č. 2282/1 lesní 
pozemek o výměře 2091 m2, p. č. 2490 trvalý travní porost o výměře 991 m2, p. č. 2491 
trvalý travní porost o výměře 1718 m2 a 2 parcely vzniklé podle geometrického plánu č. 
418-366/2017: p. č. 613/34 ostatní plocha o výměře 208 m2 a p. č. 613/36 ostatní plocha 
o výměře 7 m2. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.
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Informace občanům

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V NAŠÍ OBCI 
KONANÉ VE DNECH 12.  – 13. 1. A 26. – 27. 1 2018:

Voliči  
v 

seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

% platných 
hlasů

1. kolo 302 175 57,95 175 174 99,43

2. kolo 298 199 66,78 199 199 100

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 4 2,29 X X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 11 6,32 X X

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 25 14,36 X X

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 4 2,29 X X

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 2 1,14 X X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 2 1,14 X X

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 68 39,08 107 53,76

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 24 13,79 X X

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 34 19,54 92 46,23

STAVEBNÍ PARCELY 

Zastupitelstvo  obce  přijalo  v  loňském  roce  záměr  připravit  vhodné  lokality  pro 
výstavbu  rodinných  domů  v  souladu  s  územním  plánem  obce.  V  průběhu  loňského 
a letošního roku se podařilo získat do vlastnictví obce potřebné pozemky a následně 
bude přistoupeno k přivedení inženýrských sítí.

V  první  etapě  budou  pro  výstavbu  připraveny  2  parcely  v  části  území  bývalého 
koupaliště, ve druhé etapě následně 4 parcely v lokalitě Za humny. Zájemci o koupi 
stavebních  parcel  se  mohou  informovat  na  obecním  úřadě.  Přednost  budou  mít 
žadatelé z řad občanů obce nebo jejich rodinní příslušníci. Zájmem obce je poskytnout 
stavební parcely mladým rodinám.
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KÁCENÍ STROMŮ V OBCI

Zastupitelstvo obce rozhodlo přistoupit k revitalizaci parčíku u autobusové zastávky. Bylo 
rozhodnuto pokácet proschlé břízy za pomoci Hasičského záchranného sboru JMK, pracoviště 
Moravský Krumlov. Rovněž bylo rozhodnuto o vykácení dvou bříz mezi příjezdovou komunikací 
ke kulturnímu domu a domem čp. 32, které  již  svými kořeny narušovaly zdivo uvedeného 
domu. V parčíku u zastávky budou osazeny nové obrubníky,  srovnán terén a v podzimních 
měsících bude provedena výsadba nových dřevin podle návrhu zahradní architektky. 

Obec  má  v  plánu  vysadit  v  den  100.  výročí  vzniku  Československé  republiky  lípu  za 
přítomnosti dětí mateřské školy i veřejnosti. O akci budete včas informováni.

Ke kácení vzrostlých stromů je přikročeno v krajním případě, rozhodně obec nemá záměr 
vykácet veškerou zeleň v centru vesnice. V loňském roce bylo v rámci realizace lesoparku 
vysázeno kolem 2 tisíc kusů stromů a keřů. Rovněž na mokřadech vznikla alej mladých stromů, 
nová třešňová alej k Boží muce a ovocný sad u hřiště. 
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Zastupitelstvo obce Petrovice děkuje touto cestou hasičům
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, stanice
Moravský Krumlov, kteří v naší obci pomohli s kácením stromů.

Práci provedli na profesionální úrovni a velmi oceňujeme pomoc,
ochotu a skvělou spolupráci.

Děkujeme veliteli stanice Ing. Aleši Sargovi za vstřícnost.

ODKUP POZEMKŮ V KATASTRU OBCE

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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Vážení občané,

v pondělí 4. června 2018 proběhne v naší obci svoz objemného odpadu 
z domácností. Každý občan má tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální 
odpad, který nechejte den před svozem nebo brzy ráno v den svozu před svým 
domem.

Do objemného odpadu patří:
části vybavení bytu    části nábytku
koberce      židle
matrace
a odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně 
používaných nádob na komunální odpad.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ: !!!
stavební suť      výkopová zemina
části autovraků    nebezpečný odpad (barvy, spotřebiče, pneumatiky…)
živnostenský odpad    kovový odpad
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PŘI SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE VYBRALO

Dne 29. března 2018 se v naší obci konal sběr nebezpečného odpadu, který nepatří do 
nádob na směsný komunální odpad. V naší obci se sběr koná pravidelně dvakrát ročně, a to 
na jaře a na podzim. Tentokrát se ve vesnici vybralo:

televizory, monitory    13 ks
velké spotřebiče    19 ks
malé spotřebiče    50 ks
lednice, mrazáky      3 ks
PC komponenty, rádia    35 ks
zářivky        7 ks
pneumatiky osobní    72 ks
pneumatiky nákladní      6 ks
obaly od nebezpečných látek  0,08 t
oleje       0,01 t
barvy, lepidla     0,42 t

Firmě AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., zaplatila obec za tyto služby částku 22 075 Kč.

Pomoc obětem je dostupná i v Moravském Krumlově

Každý, kdo se stal obětí trestného činu, se s touto skutečností vyrovnává jinak. Obvyklou 
psychickou  reakcí  je  úzkost,  strach  či  ztráta  koncentrace,  která  se  projevuje  zhoršenou 
schopností vnímání a špatnou interpretací poskytovaných informací.

Přirozeně  v  takové  situaci  potřebuje  člověk podporu a  orientaci  v možnostech dalšího 
postupu. A právě v tom pomáhá Bílý kruh bezpečí – organizace podporující oběti kriminality. 
Dle zkušeností pracovníků této organizace může vyhledání pomoci oběti trestného činu hodně 
usnadnit další život. Může totiž získat informace o cestě k řešení a o právech, které může 
uplatnit. Velkou roli hraje též psychická podpora v těžké životní situaci.

V některých případech může konzultace být zaměřena  i na otázku, zda určité  jednání 
již  naplňuje  znaky  trestného  činu  a  jak  se  lze  proti  němu  bránit,  popř.  co  lze  očekávat 
v  případě  podání  trestního  oznámení.  Dle  potřeby  je  možné  nabídnout  i  doprovod  oběti 
k soudu a zprostředkování dalších potřebných služeb, včetně např. peněžité pomoci státu. 
Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně a dle přání klienta i anonymně.

Do  roku  2017  je  tato  pomoc  dostupná  po  předchozím  objednání  i  v  kontaktním místě 
Bílého kruhu bezpečí na následující adrese:

Kontakt:
Bílý kruh bezpečí, z. s.
Poliklinika APEX
Znojemská 235
Kontakt pro objednání:
tel. 732 842 664, e-mail: bkb.brno@bkb.cz
webové stránky: www.bkb.cz
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Informace o možnostech získat tzv. Euroklíč 
 
Euroklíč v Jihomoravském kraji je projekt, který vznikl už v roce 2007. Realizuje jej Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR za finanční podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Jde o mezinárodní projekt, který pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských 
zemích. Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným 
Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1000 Eurozámků (např. na 
úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech). 
 
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, 
člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty 
(Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými dysfunkcemi. Uvedené cílové skupiny potřebují ke 
své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí a současně brání 
jejich zneužívání. 
 
Pokud patříte do některé z výše uvedených skupin, Euroklíč si můžete vyzvednout na Městském úřadě 
v Moravském Krumlově, nám. Klášterní 125, odbor sociálních věcí, 2. patro, dveře č. 309 nebo 312. (po 
telefonické domluvě na č. 515 300 742 nebo 515 300 743 lze výdej klíčů uskutečnit v přízemí budovy).  
Klíč lze vyzvednout také na Městském úřadě Miroslav, nám. Svobody 1, tel. 515 266 465.  
 
Centrálním distribučním místem Euroklíčů je pro Jihomoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna NRZP 
ČR pro Jihomoravský kraj, Cejl 892/32, 602 00 Brno, 1. patro, bezbariérový vstup je ze zadní strany budovy 
(výtah), tel. 542 214 110, 542 214 111, 736 751 214. 
 
K získání Euroklíče je potřeba předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou 
držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé 
z cílových skupin. 
 
Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit také rodiče dětí do tří let, a to prostřednictvím organizace Síť pro 
rodinu, z.s. Koordinátorkou pro Jihomoravský kraj je Renata Höklová, renata.hoklova@sitprorodinu.cz, 
tel. 724 954 734. Euroklíč organizace pouze zapůjčuje, požaduje vyplnění evidenčního listu a po dovršení 
věku tří let vrácení Euroklíče osobně přes koordinátorku, případně poštou. Klíč je možné vyzvednou si i 
v Praze, a to přímo v centrální kanceláři, informace na https://sitprorodinu.cz/kontakty/. 

 

                                                                              OSV MěÚ Moravský Krumlov 
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Ze života mateřské školy

VYHLÍŽENÍ JARA

Zimních  radovánek  jsme si nakonec vcelku užili a nejspíš  jsme nebyli  sami, když  jsme 
začali pomalu vyhlížet znamení přicházejícího jara. Tento čas nám zpestřilo několik pěkných 
zážitků. 

Nejprve k nám s vystoupením zavítal kouzelník Valdini, který se svou asistentkou vykouzlil 
pomocí osvědčených triků nejen úžas, ale také úsměv na tvářích všech dětí i dospělých. 

V  měsíci  březnu  naši  školku  potěšilo  svou  návštěvou  divadlo  Netratrdlo  s  programem 
nazvaným  „Trdlohrátkočtení“.  Děti  mohly  shlédnout  3  z  nejznámějších  českých  pohádek: 
„O Budulínkovi“, „O koblížkovi“, „O veliké řepě“. Někteří kamarádi se na chvíli proměnili  
v herce, stali se pohádkovými postavami a pomohli tak k dobrému konci příběhů. 

Blížící  se  svátek 
Velikonoc konečně ohlásil, 
že  je  čas  se  s  paní  zimou 
opravdu rozloučit a tak se 
i  budova  mateřské  školy 
začala  strojit  do  jarního 
kabátku. 

Výrobky  dětí  ozdobily 
třídu  i  šatnu.  Vlnili  se 
ovečky  i  beránci,  žlutila 
se  papírová  kuřátka  
a  mrkali  na  nás  velcí 
papíroví  zajíčci  s  kapsou, 
ve  které  měli  uložené 
voskovkami  zdobené 
kraslice. 

Do  kapsiček  posléze 
přibylo  také  pár  dobrot, 
což byla odměna za zdárné 
splnění  úkolů  Zajíčka 
Ušáčka,  který  pro  děti 
připravil dopolední hru. 

Začátkem  dubna  jsme 
s  dětmi  vyrazili  do  místní 
petrovické  knihovny. 
Paní  knihovnice  nás  
s milým  úsměvem  z  dálky 
vyhlížela  a  vzala  nás  na 
exkurzi do knižního  světa. 
Děti  se  dozvěděly,  jak 
jsou  knihy  rozděleny,  jak 
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funguje  výpůjční  systém 
-  jak  paní  knihovnice 
ví,  kdo  má  kterou  knihu 
půjčenou  a  kolik  knih  
z  petrovické  knihovny  dělá 
radost  čtenářům  v  jejich 
domovech.  Překvapilo  nás, 
kolik knih je tu umístěno. 

Děti  se  seznámily 
se  správným  způsobem 
obracení listů při prohlížení 
knížky  a  také  s  tím,  co  by 
se  s  knihou  dělat  nemělo. 
Paní  knihovnice  nám  také 
ukázala,  jak  knihy  obaluje 
do  ochranné  folie,  aby 
byly  více  chráněny.  Při 
prohlídce si každý z malých 
návštěvníků  našel  knihu 
sobě  blízkou  a  potěšil 
se  prohlížením  obrázků. 
Děkujeme!

Přejeme Vám všem krásné dny a mnoho pěkných zážitků. 
za kolektiv MŠ Petrovice p. uč. Gajdošová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PETROVICÍCH 
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

se bude konat ve středu 2. května 2018 v čase od 10.00 do 11.30 hodin v budově školy. 
Rodiče dětí s sebou přinesou rodný list  a očkovací průkaz dítěte  

a občanský průkaz zákonného zástupce.  
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Okénko do školní kuchyně

KRŮTÍ V PAPRIKOVÉ OMÁČCE  (5 porcí)

krůtí maso         50 dkg
mletá paprika           5 g
paprika kapie čerstvá        25 dkg
olej     100 ml
cibule             15 dkg
hladká mouka             5 dkg
sladká smetana          50 ml
sůl

Nakrájené  maso  na  nudličky  opečeme  na  zlatavé  cibulce.  Přidáme  mletou  papriku, 
podlijeme  a  dusíme  doměkka.  Dále  přidáme  čerstvou  nakrájenou  papriku,  zahustíme, 
provaříme a dochutíme. Nakonec zjemníme smetanou. 

Podáváme s těstovinami.

Ze života ZŠ Lesonice

DEN VE ŠKOLE PRO PŘEDŠKOLÁKY -  28. 3. 2018

S příchodem jara se naše škola připravuje na zápis dětí do prvních tříd. Rodiče předškolních 
dětí  se mohli  seznámit  s  prostředím  a  provozem  školy  již  na  Dni  otevřených  dveří,  který 
jsme pro ně uspořádali koncem února. Pro jejich děti – předškoláky z MŠ Petrovice - jsme 
rovněž připravili návštěvu před zápisem do 1. ročníku, aby se i ony seznámily s prostředím 
školy, se svými budoucími spolužáky a učitelkami. Ve škole strávily jeden „opravdový“ školní 
den. Školáci ze ZŠ Lesonice se na své kamarády ze školky velice těšili a po celou dobu byli 
budoucím prvňáčkům nablízku. 

Školní den začal v ranní školní družině, jejíž účelně vybavené prostory nabízejí pestrou 
škálu různých činností. Nejoblíbenějším se stalo zákulisí malého divadélka a stoly pro výtvarné 
tvoření.  Za  oponou  rázem  ožilo  několik  loutek,  do  pohybu  se  dala  světelná  autodráha  a 
skupinka malých bytových architektů se pustila do přestavby domečku pro panenky. S paní 
učitelkou Štěpánkou Janštovou si děti vyrobily velikonočního zajíčka. Pozdravit a pochválit je 
přišla i petrovická paní starostka Irena Závišková. 

Po  malém  sladkém  občerstvení  ve  školní  jídelně  si  každý  vybral  kamaráda,  v  jehož 
doprovodu  se  vydal  na prohlídku  školy.  Po boku  svých průvodců  se předškoláci  představili 
ostatním spolužákům, seznámili se s učebnami a dalšími prostorami školy. Učili se bezpečně 
pohybovat po schodišti, seznámili se s pravidly pro osobní hygienu a s obsluhou várnice na 
pitný režim. Ovocný čaj, který denně pro všechny připravuje paní školnice Barbora Lelková, 
jim ke svačině od maminky moc chutnal. 
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Potom  už  je  čekalo 
opravdové  učení  s 
paní  učitelkou  Lenkou 
Kroutilovou.  V  lavicích 
jim to moc slušelo a také 
se  jim  dařilo  úspěšně 
plnit  s  pomocí  třeťáků 
všechny  úkoly,  které 
si  pro  ně  paní  učitelka 
připravila.  Ve  druhé 
třídě  společně  čarovali, 
tancovali  a  zpívali 
písně  o  jaru,  hledali 
ztracená  písmenka, 
vyzkoušeli  si,  jak  se 
pracuje  s  interaktivní 
tabulí.  Někteří  si 
dokonce  prověřili  na 
počítači  svoje  početní 
dovednosti  a  vytiskli 
si  hodnocení.  Na 
památku  nám  věnovali 
svůj  autoportrét 
s  vlastnoručním 
podpisem. 

A  to  už  se  blížilo 
poledne.  I  když 
předpověď  počasí  přála 
dešti,  do  oken  nesměle 
nakouklo  sluníčko. 
Proto  jsme  nemeškali 
a  vydali  jsme  se  na 
malou procházku kolem 
školy.  Budoucí  prvňáčci 
předvedli,  jak  se  chodí 
bezpečně  po  chodníku 
a  kde a  jak  se přechází 
silnice. Když jsme míjeli 
bránu  bývalého  statku, 
přicupitala  nám  naproti 
kozí  rodinka  a  několik 
ovcí. Asi jsme je vyrušili 
z výuky českého jazyka. 
Bylo  zřejmé,  že  právě 
probírají písmeno – bé. 

Cestou  zpátky  se  už 
děti těšily na oběd, který 
se  dováží  z  petrovické 
školní  kuchyně.  Po 
dobrém  obědě  si  mohly 
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odpočinout při poslechu pohádky na koberci ve druhé třídě. Vyučování skončilo. Teď už si 
každý mohl  vybrat  činnost podle  svého přání. Někteří  přijali  pozvání paní učitelky Anděly 
Bognerové, která pravidelně v tuto dobu vede kroužek anglického jazyka pro začátečníky. 
Milým překvapením bylo, že někteří předškoláci uměli už anglicky počítat do deseti a dokonce 
se zapojili do pojmenovávání zvířátek na obrázcích.

Den s předškoláky utekl jako voda. Loučili jsme se neradi. Ale o to více se budeme všichni 
těšit na další společné setkání. I rodiče byli mile překvapeni, jak se jejich malí školáci rychle 
začlenili do kolektivu. A za to si zaslouží všichni velkou jedničku s hvězdičkou! 

Lenka Doupovcová, ředitelka školy

CO SE DĚJE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ?

Začátkem tohoto roku jsme se především seznamovali s novými hrami a hračkami, které 
děti  dostaly  za  peníze  vydělané  na  vánočním  jarmarku.    Moc  nás  těšil  Váš  zájem  o  naše 
výrobky a doufáme, že se tento prodej stane tradicí. 

Během února jsme se pečlivě věnovali olympijským hrám v Jižní Koreji. Děti se hravou 
formou  dozvídaly  základní  informace  o  této  velkolepé  sportovní  události  -  kde  leží  Jižní 
Korea, jak vypadá její vlajka. Seznamovaly se s piktogramy olympijských sportů a dozvěděly 
se,  jakou  symboliku má znak olympiády. Každý den přinášely  informace o úspěších našich 
sportovců, vystřihovaly obrázky a články z novin. Postupně se nám zaplňovala tabule v družině 
a vytvářeli jsme si tak přehled o průběhu olympiády. 

Koncem února jsme se dočkaly velkých mrazů, a tak nastal ideální čas na vytvoření ledových 
ozdob.  Chtěli  jsme  ozdobit  strom  už  před  Vánoci,  ale  počasí  nám  to  bohužel  nedovolilo.  
O to více jsme si tvoření užívali v únoru. Každý den jsme připravovali nové ozdoby a s napětím 
očekávali, zda nám do rána zmrznou. 

A  jak  se  takové  ozdoby dělají?  Je  to  jednoduché.  Stačí  kelímek,  voda  a  provázek. Do 
kelímku si nasbíráme různé přírodniny - šišky, jehličí, trávu, listy, suché květy apod. Po té jen 
zalijeme vodou, ponoříme doprostřed provázek a necháme venku. Pokud mrzne, je ozdoba za 
několik hodin hotová. Vytáhneme ji z kelímku a pověsíme třeba na strom. Můžeme pozorovat, 
jak se mění, když na ni zasvítí slunce a co se s ozdobou stane, když zase zmrzne. Zábavnou 
formou si tak osvojujeme zákonitosti přírody. 
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S  přicházejícím  jarem  jsme 
se  pustili  do  nejrůznějších 
experimentů se semínky. Vytvořili 
jsme panáčka,  kterému na  hlavě 
místo  vlasů  roste  obilí.  Připravili 
jsme  také  pokus  se  semínky 
ječmene. Naším cílem bylo zjistit, 
co  všechno  potřebuje  semínko, 
aby  z  něj  vyrostla  rostlina. 
Připravili jsme si pět kelímků, do 
kterých  jsme  semínka  zasadili, 
a  pokus  mohl  začít.  Kelímek 
s  číslem  jedna  jsme  přiměřeně 
zalévali,  měl  teplo  i  světlo, 
kelímek č. 2 jsme záměrně přelili 
vodou, kelímek č. 3 neměl žádné 

světlo, kelímek č. 4 jsme umístili do ledničky, kde neměl světlo ani teplo a poslední kelímek, 
č. 5,  jsme vůbec nezalévali. Některé děti  vytvořily  tipovací  tabulku, kde odhadovaly,  zda 
semínko naklíčí, vyroste a jak dlouho to bude všechno trvat. Na konci pokusu jsme si výsledky 
zhodnotili a zjistili, že k růstu rostliny je potřeba teplo, světlo a voda. 

Nyní už se v družině těšíme na pěstování zeleniny na našich záhoncích, na hry na zahradě 
a nové sportovní hřiště, které obec Lesonice v prostorách zahrady buduje.

Bc. Štěpánka Janštová

Uskutečněné akce

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA

Drazí občané,
jménem  OBLASTNÍ  CHARITY  ZNOJMO  děkujeme  všem,  kteří  přispěli  koledníkům  do 

pokladniček Tříkrálové sbírky 2018 na pomoc potřebným na Znojemsku. 

Celkem se vykoledovalo 2 252 
594  Kč,  v  obci  Petrovice  činil 
výtěžek sbírky 17 279 Kč.

Velké poděkování patří i všem 
koledníkům a vedoucím skupinek,  
kteří se obětavě podíleli na sbírce.

DĚKUJEME VÁM!!

S vděčností 
Mgr. Evžen Adámek, ředitel
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO

Dolní Česká 1, Znojmo, www.
znojmo.charita.cz
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KARNEVAL BYL OPĚT VESELÝ A HRAVÝ

V neděli 21. 1. 2018 se v kulturním domě konal tradiční karneval pro děti, který připravili 
dobrovolníci z řad petrovické chasy. Letos se nesl v pohádkovém duchu. Mezi děti zavítala Víla 
Amálka, Červená Karkulka, Leontýnka, Popelka a její krásný princ, čaroděj Dobroděj, Lotrando 
a  Zubejda,  princezna  Elsa  s  Olafem, Mach  a  Šebestová,  Batman  a  Spiderman.  Pohádkové 
bytosti  přichystaly  pro  děti  různorodé  úkoly,  za  které  děti  získávaly  nejrůznější  odměny. 
Proběhly také soutěže o nejhezčí masku, o nejvyšší postavený komín z kostek, židličkovaná, 
slalom  s  rodiči  apod. Nemohla  chybět  ani  tradiční  tombola  s  krásnými  výhrami  od  našich 
sponzorů, kterým tímto mnohokrát děkujeme. Velký dík také patří naší moderátorce Ivaně 
Frimelové, která nám pomohla vytvořit pohádkové prostředí a atmosféru celého karnevalu.

Děkujeme sponzorům: 
Agrodružstvo Petrovice      MUDr. Jindra Zipfelová, kožní lékařka, Petrovice
OHL ŽS, a.s.        D-FORTEL, spol. s.r.o., Petrovice
ČEZ, a.s.        Nadace ČEZ
Hotel Ryšavý, Vémyslice      Emílie Vespalcová, Petrovice
Libor Bogner, Voda-topení, Petrovice  Zdeněk Procházka, Voda-topení-plyn, Petrovice
Josef Reiter, truhlářství, Petrovice    Radek Kovář, autoopravna, Petrovice
Coop Jednota, SD, Moravský Krumlov  Targe, dřevěné zbraně, hračky a suvenýry, Kadov

HASIČSKÝ PLES PODPOŘILI ŽÁCI ZŠ VÉMYSLICE 
POLONÉZOU

Stalo se milou tradicí, že žáci z vémyslické základní školy zahajují ples místních hasičů 
polonézou.  Nejinak  tomu  bylo  letos.  V  pátek  12.  ledna  2018  měli  opět  všichni  přítomní 
možnost zhlédnout taneční vystoupení mladé generace. A šlo jim to vskutku náramně.

K tanci a poslechu vyhrávala do brzkých ranních hodin skupina Klaxon, byla připravena 
bohatá tombola a hlavní cenu v podobě kotlíku si domů odnesli manželé Klimovi. Všem, kdo 
vyhráli, blahopřejeme. Poděkování patří všem sponzorům, kteří tombolu podpořili.
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SDH Petrovice        SPK Petrovice
TJ Petrovice        Obec Petrovice
Sdružení myslivců Petrovice    Ludmila Štádlerová, Petrovice
Pavel Daňhel, klempířství, izolace, Petrovice  MK Studny
Česká spořitelna        Starnet
Truhlářství Jiří Vespalec, Petrovice

Za petrovickou chasu Pavla Vespalcová a Štěpánka Janštová

MASOPUST VE ZNAMENÍ OPICE

Kvůli  termínu 
jarních prázdnin, které 
se potkaly s konáním 
masopustních  tradic, 
vyrazil  letos  průvod 
maškarád už  v  sobotu 
27. ledna. Sešlo 
se celkem dvanáct 
nadšenců,  kteří  oděni 
do  nejrůznějších 
kostýmů  prošli 
vesnicí.  A  do  kroku 
opět vyhrávala muzika 
v  podání  hrdinů 
i  Hrdinů  Romana  
a Ladislava.
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Letošní ročník se členům průvodu vryl do paměti díky našemu kamarádu Laďovi Tréškovi. 
Příhodně se ráno dostavil v obleku opice, jakoby tušil, co nastane. Když ho uviděl harmonikář 
Roman, divil se, že si neoblékl kostým hada, že prý se bude beztak plazit... 

Laďa celkem jistým krokem zvládl obejít Véhon, Dračka a ulici u bytovky. Pak ho ale síly 
opustily a jeho krok se stal zcela nejistým. Správně odhadl, že zbytek vesnice asi nezvládne, 
proto se odebral směrem k domovu. Jenže kousek od cíle došlo k pádu. Vlivem požívání 
nápojů  alkoholických,  kterých  vypil  více  než  nealkoholických  (těm  se  vlastně  vyhýbal), 
nestihl  svůj pád zbrzdit  rukama ani nohama.  Jeho hlava okusila  tvrdost nového povrchu 
komunikace. Během chvilky mu na čele vyrostla taková boule, že to vypadalo, jakoby mu 
rostla druhá hlava. Kolegové z průvodu naznali, že bude třeba odborného ošetření, avšak při 
pohledu na Laďu v kostýmu opice dlouho váhali, zda volat na pohotovost nebo k veterináři. 
Nakonec však byli přivoláni záchranáři lidských životů. 

Přijeli  zanedlouho,  avšak  dlouho  se  divili.  Při  vjezdu  do  obce  na  ně  mával  kovboj, 
indiánka ukázala dům, kde  se pacient nachází,  a  kolem asistovali  Eskymák, Číňanka,  tři 
vězenkyně,  Sherlock  Holmes  a  obyvatelka  z  Ruska.  Pracovníci  záchranné  služby  dlouho 
váhali, zda ošetření nepotřebuje mnohem více lidí. Do sanitky by se všichni nevešli, proto 
naložili  jen opici. Chudáci  vůbec netušili,  co  znamená masopust a  zvyky  s ním  spojené.  
Nakonec  se  smíchem  na  rtech  odjížděli  z  Petrovic.  Stejně  veselí  byli  prý  i  zaměstnanci 
ivančické nemocnice, neboť na Laďu se přišel podívat všechen sloužící personál. Pacientů 
s  opicí  tam  prý měli  už  několik,  ale  opičku  s  opicí  prý  ošetřovali  poprvé.  Po  celkovém 
vyšetření lékařka konstatovala, že má Laďa velmi tvrdou hlavu a s touto diagnózou se Laďa 
nechal propustit do domácího ošetřování.

Ostatní  samozřejmě  měli  obavu,  aby  Laďa  neutrpěl  vážnější  zdravotní  problém.  
Po  skončení  průvodu  byli  všichni  překvapeni,  že  Laďa  už  sedí  v  místním  pohostinství,  
navíc s limonádou. Tentokrát už bez opičí masky, zato s čepicí, pod kterou ukrýval obrovskou 
bouli. 

Každým  rokem  nám  spoluobčané  připraví  něco  dobrého  k  snědku.  V  několika 
domácnostech nás vítali nejen laskaví lidé, ale také vůně uzeného, tlačenky, pomazánek, 
koblihů, polévky, guláše, svařáku atd. atd. Jak líbivě vše vonělo, tak skvěle to chutnalo. Moc 
Vám, vážení spoluobčané, děkujeme za Vaši pohostinnost. Při celodenním procházení obcí 
jsme rádi, když můžeme něco zakousnout. Jen velmi neradi opouštíme některé příbytky, 
mnohdy odcházíme s mastnými ústy a prsty. Toho si cení i harmonikáři, kteří se k nám do 
Petrovic rádi vrací.

Moc vám děkujeme za vlídné přijetí a těšíme se na příští rok!

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA A TANEČNÍ KREACE  
MÍSTNÍCH ŽEN A MUŽŮ

Kdo zavítal v sobotu 17. února 2018 do petrovického kulturního domu, jistě nelitoval. 
Spolek SPK opět připravil zábavu, při které nechyběla hudba, zpěv, výborný guláš, tombola, 
zábava a tanec. A když tanec, tak pořádný. 

Místní ženy i muži okořenili zábavu svým vystoupením. Letos to v podání žen byla ukázka 
televizního  vysílání,  kde  nechyběl  Večerníček  s  pohádkou  o  Makové  panence  a  motýlu 
Emanuelovi,  zavítali  jsme do fitnes centra, kde  se cvičilo v „rytme“, viděli  jsme sestřih 
koncertu  hvězd  naší  hudební  scény  –  Ilony  Csákové,  Ewy  Farné  a  Dana  Nekonečného, 
nechyběla  reklama  a  milovníci  kopané  viděli  utkání  mezi  TJ  Petrovice  a  FC  Moravský 
Krumlov. Závěr vysílání patřil společnému tanci všech žen.



Muži si secvičili taneční vystoupení na známé písně českého šoubyznysu. Název „Tanec 
princezen“ byl příhodný, neboť jejich krásné paruky byly jako z pohádky a lesk jejich vlasů 
by jim mnozí mohli závidět. Zářily jim nejen paruky, ale také pompony. Zářily jim také oči, 
neboť tančili s radostí a lehkostí jim vlastní. 

Publikum bylo skvělé a ženy i muže odměnilo bouřlivým potleskem. 
Děkujeme!

Opět  jsme  se  dobře  pobavili,  zasmáli  i  společně  zazpívali  se  skupinou  Hurikán. 
S potěšením děkujeme všem, kteří se přičinili k organizaci celé akce, a především velké 
poděkování patří našim sponzorům: 

<  AGRO družstvo Petrovice 
< BILFR, s. r. o., Petrovice – František Bílek
< Colas CZ, a. s.
< Pelán stav, s. r. o, Hrotovice
< Starnet, s. r. o.
< Lyreco CE Praha
< obklady – dlažby Květoslav Sobol, Moravský Krumlov
< MUDr. Jindra Zipfelová, kožní ordinace 
< Kosmetika MEDILE Ing. Soňa Zipfelová, Petrovice
< Izolace Pavel Daňhel, Petrovice 
< oční optika Šárka Kocandová, Ivančice
< autodílna Radek Kovář, Petrovice
< Hotel Ryšavý, Vémyslice 
< truhlářství D-Fortel, s. r. o., Petrovice 
< OSP, spol. s r. o., Moravský Krumlov 
< voda – topení  Libor Bogner, Petrovice 
< voda- topení – plyn Zdeněk Procházka, Petrovice
< pohostinství Iveta Jandásková, Petrovice 
< cukrářství Ludmila Štádlerová, Petrovice
< Pohřební služba MIKEŠ Moravský Krumlov
< MK Studny Janštovi, Moravský Krumlov, Petrovice
< truhlářství Josef Reiter, Petrovice a Moravský Krumlov 
< oukromý zemědělec Vlastimil Souček, Petrovice 
< Včelařská farma Grunovi, Petrovice 
< cukrářství Emilie Vespalcová, Petrovice 
< malíř, natěrač – Rudolf Fál, Lesonice
< Zednictví Vlastislav Solař, Petrovice 
< OHL ŽS, Olda Sobol, Petrovice 
< Agroservis Jan Holý, Moravský Krumlov 
< AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Třebíč
< Šiklův mlýn
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BESEDA NAD HISTORIÍ OBCE 12. BŘEZNA 2018

Tato zima byla sice docela dlouhá, pocitově nám však uběhla rychleji než jiné. Každopádně 
i letos jsme připravili pro zájemce o historii obce besedu. Tentokrát na téma Velká válka  
a pomník padlým. Je třeba si uvědomit, že tato válka, kterou dnes v učebnicích dějepisu 
známe spíše pod názvem První světová válka se skutečně dotýkala života všech tehdejších 
obyvatel.  Téměř  z  každého  domu  někdo  narukoval,  což  v  konkrétních  číslech  v  naší  vsi 
znamenalo téměř stovku osob. Válka si vyžádala i své oběti. Z Petrovic 14 zmařených životů 
převážně mladých lidí. 

Každoročně si petrovické padlé vojíny připomínáme o hodech uctěním jejich památky  
u pomníku padlým. Co o nich po sto letech víme a co je možné zjistit v dostupných archivních 
pramenech? Jaké byly jejich osudy a kde vlastně padli? Na tyto otázky jsme se snažili najít 
odpovědi.  Sami  jsme  byli  překvapeni,  že  je možné  z  kartotéky  padlých,  z matrik  pluků  
i z frontových deníků sestavit zajímavé životní příběhy. 

Na  besedě  jsme  odprezentovali,  jaké  byly  Petrovice  před  100  lety  na  fotografiích, 
pohlednicích a v kronikářských zápisech. Kromě našich padlých vojáků jsme si připomenuli 
i  petrovické  legionáře.  Na  konec  jsme  si  promítli  dvacetiminutový  film  etnoložky  Jiřiny 
Kosíkové s názvem Karlova válka. Tento působivý snímek má vazbu na Petrovice, podkladem 
pro natočení filmu byla korespondence Františky Fialové a Karla Ošmery.  

Na podzim si Velkou válku a pomník padlých chceme připomenout výstavou v obecním 
muzeu. Pokud máte fotografie, korespondenci, případně jiné dokumenty k tématu, budeme 
rádi za zapůjčení.

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

DĚTI SI VYROBILY VELIKONOČNÍ DEKORACE

V úterý 20. března 2018 se od 16 hodin hemžil sál kulturního domu dětmi. Paní knihovnice 
Draha Klikarová připravila několik ukázek výrobků, které si pak děti mohly vyrobit. O šikovnost 
a fantazii tu nebyla nouze. Děti si domů odnášely velmi zdařilé výtvory, kterými jistě potěšili 
své rodiče i prarodiče.

VÍTÁNÍ JARA

Nastal  čas  příprav  na  velikonoční  svátky  a  k  tradicím  v  naší  vesnici  patří  Smrtolka. 
V sobotu 18. března 2018 se sešlo 23 děvčat místních i přespolních děvčat, aby se Smrtolkou 
v ruce navštívila každý dům. Vedoucími „pány“ byly Vendula Gavendová a Tereza Klimová. 
S odvozem vybraných vajíček pomáhali Tomáš Klim a Ben Gaiger.

V posledních letech se stalo novodobým zvykem, že kromě děvčat se průvodu zúčastňují  
i maminky, které úzkostlivě dohlíží na své dcery. Holky „páni“ tak mají o starost méně, neboť 
bývalo zvykem, že menší děvčata pohlídaly a řádně doprovodily po skončení domů. O to se 
teď nově starají maminky.

Tak, jak se v průběhu let zvolna mění tato tradice, kromě účasti dohlížejících maminek 
nastala i změna ve výslužkách. Již několik let dostávají výslužku v podobě krabičky zákusků 
pouze děvčata, která poctivě obešla vesnici a fyzicky se zúčastnila průvodu. Další výhodou 
účasti je pozvání na společnou hostinu, která je v režii děvčat „pánů“. Těm vždy pomáhaly 
jejich mámy. Dozor je zajištěn a holky se společně baví při hrách a soutěžích. Občas se však 
stává, že na hostinu chodí i maminky děvčat z průvodu a zasahují do soutěží.



Naopak  povinností  děvčat  v  průvodu  je  zavítat  hromadně  do  každého  domu,  zazpívat 
popěvek, Smrtolku držet v ruce, slušně pozdravit a poděkovat za příspěvek v podobě peněz 
a vajec.

„Pánům“ je na obecním úřadě k dispozici sešit, kam se každoročně zapisují  informace  
o průběhu akce a nechybí společná fotografie. Děvčata si v přípravném týdnu sešit půjčují  
a dozví se tak, co je třeba zajistit. Po skončení hostiny pak do sešitu vše zapíší a odevzdají 
na obecní úřad.

HRKAČI  HRKALI  MÍSTO  VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ
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Tuto tradici místní hoši poctivě dodržují. Kluci se dle rozpisu na nástěnce u autobusové 
zastávky a v obchodě schází buď u kostela nebo v humnech na kopečku. S hrkači letos obešli 
vesnici na Velký pátek a v sobotu hned několikrát. Pány letos byli Jakub Hercik, Jakub Kalčík 
a Tomáš Hejlek. 

Tatínci se obchůzky nezúčastňují a chlapci to zvládnou i bez nich.

TENKRÁT V „P“ 

Jít každoročně do Petrovic na autorské divadlo místních ochotníků je jako zajít k lékaři 
pro recept na dobrou náladu. Dostanete ho s platností na jeden rok, a po roce si přijdete 
pro nový a opět ho dostanete. S receptem jdete do lékárny divadelního sálku v petrovickém 
kulturáku a tam vám ho vymění za hodinu, často i více, ozdravného smíchu. Byl jsem letos 
dvakrát, a kdybych měl čas, přišel bych i pětkrát. Tento rok byl ten recept ve verších, a kde 
je poezie, tam se dobře žije.

Režisér  nového  kusu  Jiří  Nejedlý  převzal  veršovanou  hru  od  ochotnického  souboru 
Horáček z Moravských Budějovic, který ji hrál v roce 2013 pod názvem Kulky. Petrovičtí ji 
dali název Tenkrát v „P“, s podtitulem „poetický western“, kterýžto název posunul  ideu 
hry do laškovné dvojsmyslnosti. Premiéra byla 2. 3., derniéra 23. 3. a mezi tím tři reprízy. 
A to by Petrovičtí nebyli Petrovičtí, kdyby si i převzatou hru nepřešili na svá herecká těla. 
Genius loci tohoto souboru jsou právě herci, rázovité postavičky s rázovitou mluvou, gesty, 
pohledy  a  přirozeností  se  kterou  hrají  jen  to,  co  dokáží. A  to,  co  tihle  herci  dokáží,  je 
v jejich pojetí nezapomenutelné. Člověk je prostě musí mít rád, i kdyby na jevišti jen stáli 
a nic jiného nedělali. Jsou to herecké typy jakoby předurčené pro role, které si vyhledávají 
nebo které jsou jim režisérem nabídnuty. A v těchto rolích jsou půvabní, nezaměnitelní, 
krásní a skvělí. 

Tenkrát v „P“ je hra, ve které není důležité co a proč se tam děje, ale jak se to děje. 
Popravdě řečeno, kdyby nebyl tenhle kus ve verších, je to průser. Ale všechno to „poetické 
nářadí“, jak na začátku hry mistrně a humorně-učeně poučil diváky režisér Jirka Nejedlý, 
povyšuje příběh westernových postaviček (Mexikánce Pedra v podání Jirky Závišky, kovboje 
Billa  Ondry  Závišky,  šerifa  a  pošťáka  Honzy  Schovance,  indiána  s mapou  pokladu  dobře 
ukrytou  v  útrobách  Pavla  Hladíka,  barového  pianisty  Jirky  Nejedlého,  barmanky  Vlasty 
Solaře a mirákula,  šamana Tomáše Vespalce) na půvabnou přestřelku veršů, které dávají 
situacím  nečekaný  význam  s  fyziologickými  účinky  (jak  je  na  začátku  hry  zdůrazněno), 
kdy se divákům vyplavují endorfiny, zrychluje tep a uvolňují svěrače. U mě naštěstí (nebo 
bohužel?) to třetí nenastalo, což neznamená, že jsem se nebavil náramně. Bavil, a se mnou 
vždy téměř nabitý sál.

Jsem přesvědčen  po  zhlédnutí  jejich mnoha  představení,  že  petrovičtí  divadelníci  si 
vybudovali „image“ souboru, který má kvalitu „lidových bavičů“ perfektně znajících  své 
obecenstvo, ale přesto se mu nikdy nepodbízejících snahou zavděčit  se za každou cenu. 
Jejich herectví (jak ho cítím já) nevychází určitě jen z pokynů režiséra, ale i z jejich vlastní 
„člověčí“ povahy. A v Tenkrát v „P“ tomu nebylo jinak: Vlasta Solař si vykreslil sexuchtivou 
barmanku s romanticky neukojenou duší jemnými náznaky burleskního ženství, které dovede 
svádět i mudrovat i akčně jednat, Jirka Záviška se snad jako Mexikánec Pedro narodil, nebo 
v některém z jeho předešlých životů jím musel být, tak jsem v jeho mexikánskou ležérnost i 
divokost věřil (jeho obrácení v zahradníka milujícího svou motyčku, proso a včeličky bylo „k 
sežrání“ krásné). Ondra Záviška jako mladicky netrpělivý, nerozvážný pistolnický chvástal 
obrácený později v dokonale přesvědčivého pastora hrál nadmíru elegantně. Pavel Hladík 
a jeho vytáhlý indián z rodu Vinnetoua (obrácený v hippíka alias Johna Lennona) se opět 
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zaskvěl svou schopností groteskního herectví v gestech i mimice. Pianista Jirky Nejedlého 
měl nádhernou rozpolcenost alkoholika. Honza Schovanec jako šerif vyzařoval i v situacích, 
které by se daly nazvat taškařice, vážnost svého údělu strážce pořádku. A hlídač i šaman 
Tomáše Vespalce byl až mrazivě tajemný a neústupný, ale zároveň krásně ledabylý. 

A jak se pravilo v přednášce o poezii na začátku hry „Každý divák zaslintá, nechybí-li 
pointa“, tak já jsem zaslintal. Ta pointa dvojího převrácení povahových rysů postav mne 
dostala. A  spolu  s  dalšími  diváky  budeme  po mnoha  letech  vzpomínat:  „Jó,  to  Tenkrát  
v „P“.... Ale nostalgické vzpomínání nám nezabrání, abychom si za rok opět nepřišli pro 
recept do petrovické divadelní lékárny. Tak držím palce, ať je znovu tak léčivý, jako byl ten 
letošní.

Lubomír Müller, Ostrovačice, 26. 3. 2018 

Ze sportu

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE 
ZNOJEMSKÉ PIVO IV. TŘÍDA SKUPINA B

15. kolo neděle 15. 4. 2018 10:15 Petrovice - Višňové B 
16. kolo neděle 22. 4. 2018 16:00 Loděnice - Petrovice 
17. kolo neděle 29. 4. 2018 volno
12. kolo úterý 1. 5. 2018 10:15 Petrovice - Prosiměřice B 
18. kolo sobota 5. 5. 2018 16:30 Trstěnice - Petrovice 
19. kolo neděle 13. 5. 2018 10:15 Petrovice - Miroslav C 
20. kolo neděle 20. 5. 2018 16:30 Rybníky - Petrovice 
21. kolo neděle 27. 5. 2018 10:15 Petrovice - Dobřínsko 
22. kolo neděle 3. 6. 2018 10:15 Branišovice - Petrovice

Pozvánky

so 21. 4.     OTEVŘENÍ  DOŠKOVÉ CHALUPY
Zahájení 5. sezóny prohlídek doškové chalupy v Petrovicích, od 14 hodin, přehlídka módy 
20. a 30. let, výstava „Krejčovský salón tety Tóny“, doprovodný program pro děti, ukázka 
řemesel, občerstvení zajištěno, vstupné 30 Kč

ne 22. 4.     VYCHÁZKA PO HRANICÍCH KATASTRU LESONIC
sraz ve 13 hodin u školy v Lesonicích, ukončení odhadujeme po 17. hodině,  s sebou 
přiměřenou obuv a občerstvení, trasu přizpůsobíme počasí

po  30. 4.     SLET  ČARODĚJNIC 
pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, opékání špekáčků, soutěže pro děti
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út 1. 5.      13. PETROVICKÝ KOŠT 
pořádá  ČZS,  ochutnávka  vín  místních  i  přespolních  vinařů  u  obecního  sklepa,  začátek  
ve 14 hodin, vstupné 100 Kč, v ceně je sklenička a volná konzumace vína, občerstvení zajištěno

so 12. 5.    MORAVSKOKRUMLOVSKEM  NA  KOLE
cykloakce napříč Mikroregionem Moravskokrumlovsko, trasy dle obtížnosti, zastavení v každé 
členské obci, doprovodný program

so 26. 5.    CIMBÁLOVÁ  ZÁBAVA
pořádá  Pohostinství  Jandásková,  taneční  zábava  před  kulturním  domem  (v  případě  deště 
v sále), občerstvení zajištěno

květen      TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH
pořádá TJ,  turnaj  smíšených dvojic v  ruských kuželkách, dětské hřiště u KD,  termín bude 
přesněn 

so 21. 7.    3.  ADT – Amatérský discgolfový turnaj 
areál fotbalového hřiště, občerstvení zajištěno

Discgolf v Petrovicích ADT

V sobotu 21. 7. 2018 se na místním hřišti a jeho přilehlém okolí uskuteční již 3. ročník 
Amatérského  Discgolfového  Turnaje.  Discgolf  je  vhodný  pro  všechny  věkové  kategorie,  
a proto i vy si přijďte vyzkoušet tento u nás poměrně mladý, ale zato stále více oblíbenější 
sport. Na hřišti proběhne před turnajem vysvětlení pravidel a krátká discgolfová škola podaná 
některými  hráči  s  Discgolfového  klubu  Moravský  Krumlov,  při  které  zájemcům  předvedou 
techniku hodu diskem. Disky budou opět k zapůjčení přímo na hřišti.

Bližší informace k turnaji uvedeme na plakáty nejpozději dva týdny před konáním turnaje. 
Těšíme se na co nejhojnější účast jak dětí, tak i dospělých.  

so 28. 7.    2. PETROVICKÉ KOTLIK
pořádá Pohostinství Jandásková, soutěž amatérských kuchařů

pondělky 19 – 19.50 hodin  PILATES
sál KD Petrovice, cvičení pro ženy  i muže všech věkových kategorií, protažení a zpevnění 
svalstva, trenér Jan Hejl, karimatku, ručník a nápoj s sebou, poplatek 55 Kč

od 21.  4. do konce října    DOŠKOVÁ CHALUPA
prohlídka muzea  v  doškové  chalupě  každou  neděli  od  15  do  17  hodin,  vstupné  20  Kč,  po 
telefonické domluvě (724 185 508) prohlídka možná kdykoliv / fotografická výstava krejčovství 
a odívání, na podzim výstava spojená se vznikem Československé republiky
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Pohledy do minulosti

KREJČOVSKÝ SALÓN TETY TÓNY

Dne 11. května 1918 při připomeneme 100. let narození Věry Fialové provd. Holubářové, 
spoluautorky  knihy  o  Petrovicích  vydané  v  roce  2005.  Bez  jejich  vzpomínek,  postřehů  
a popisů fotografií by byly dějiny naší vsi o dost chudší.  Věra Fialová byla dcerou Františky 
Fialové z Petrovic a polského válečného zajatce Zygmunta Pazniewského. Své dětství prožila 
v Petrovicích na návsi v domě čp. 27. 

Její teta „Tóny“ – krejčovská mistrová – dámská švadlena Antonie Fialová zde po celou 
dobu první republiky provozovala vyhlášenou krejčovskou dílnu. Chvíle strávené u pokrokové 
tety vnímavou Věru formovaly a ovlivnily na celý život. Věra Fialová zemřela 30. května 2011 
ve věku 93 let. Životní osudy petrovické pamětnice jsme si přiblížili ve Vzpomínce na Věru 
Holubářovou (1918 - 2011) ve Zpravodaji obce Petrovice č. 2/2011 str. 20 - 21. 

Výstavou „Krejčovský salón tety Tóny“ instalovanou v letošním roce v doškové chalupě si 
chceme připomenout nejen osobnost místní pamětnice, ale i ve venkovském prostředí běžné 
provozované  krejčovské  řemeslo.  Zdrojem  inspirace  pro  výstavu  nám  byly  paní  Fialovou 
sepsané a fotografiemi doplněné rukopisy „Móda a já“ a „Sága rodu Fialů“ (Tóny - Kde hledat 
naplnění života?). 

Podrobný popis k fotografii na titulní straně zpravodaje:
Osoby  stojící:  Anna  Vafková  z  Vémyslic,  Žofie  Valachová  rovněž  z  Vémyslic,  Hedvika 

„půlbírová“ z Vémyslic, Tekla Schovancová z Vedrovic a Františka Pažniewská r. Fialová. 
Sedící  zleva:  Marie  Franková  z  Vémyslic  ,  Terezie  Ondráčková  z  Vémyslic,  krejčovská 

mistrová  Antonie  Fialová,  Marie  Čeperová  z  Bohutic  ,  Marie  Kratochvílová  ze  Džbanic  . 
Vepředu stojící Věra Fialová. 

Věra Fialová (1918-2011) nám k popisce dodala další podrobnosti: Na jaře r. 1925 přijel 
do Petrovic potulný fotograf. Jako všichni „hauzíři“ zastavil se i on u Fialů čp. 27. Celý 
salón rychle před dům. Děvčata zůstala v pracovním. Centimetry na krku – špendlíky věčně 
zapíchané v horních partiích zástěr. Nic nevadilo tovaryšce Mařce Čeperové z Bohutic, že si 
dala šicí stroj obráceně. Nad ní stojí v černém smutku moje maminka (Františka Pažniewská), 
za mnou sedí teta Tóny (krejčovská mistrová Antonie Fialová). Mně maminka vytvořila model 
z dětského oddílu mód „Schöne Wienerin“. Celé skládané šatky z bleděmodré tenoučké 
vlněné látky. Už v pojetí panující „charlestonové“ módy. A že bylo blátivé jaro, černé 
škrambale, černé punčochy a černá mašle. Tomuto ději z okna přihlíží stréček Hanes (Jan 
Fiala – hospodář na domě). Z dalšího okna vykukuje hlava bábinky v šátku (Marie Fialová)  
a z předposledního okna hlava tety Kadliny (Karla Fialová).

KREJČÍ A ŠVADLENY V PETROVICÍCH

Krejčí měl  na  vsi  důležité místo. U  krejčího  si místní  nechaly  ušít  šaty  nebo oblek na 
svátek a na neděli, dětem oblečení do školy. Bylo zvykem, že se krejčovskému řemeslu vyučili 
většinou lidé s handicapem, kteří by těžko jinde hledali uplatnění. 
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Od roku 1900 do 2. světové války zde provozovali krejčovskou živnost: Josef Šidlo (čp. 
46), Antonín  Březina  (čp.  8)  Jan  Vespalec  (čp.  60)  a  Jan  Vodák  (čp.  95).  S  koncem první 
světové války přibylo i vyučených švadlen - krejček. První dámskou krejčovou v Petrovicích 
byla krejčovská mistrová Antonie Fialová.   Živnost provozovala od roku 1921 do roku 1947 
v domě čp. 27. Vyučila se u ní řada děvčat z nejbližšího okolí. V poválečném období šili v obci 
dvě švadleny: Hedvika Zahradníčková (čp. 107) a Terezie Sobotková (čp. 91).

KREJČOVSKÁ MISTROVÁ ANTONIE FIALOVÁ (1887-1968)

Narodila se 28. května 1887 jako osmé dítě Marie a Václava Fialových v Petrovicích čp. 
27 (dnes Daňhelovi). Po nemoci prodělané v dětství měla postavu deformovanou vysunutým 
bokem a kratší nohou. 

Švadlenou  se  vyučila  u Margarety  Denkové  v  sousedním Kadově. Nespokojila  se  s  tím, 
co se naučila, přihlásila se i do kurzů moderního šití. Stala se členkou pokrokových krejčích 
sdružených  ve  Společenstvu  živností  oděvnických  a  tkaninářských  v Moravském Krumlově. 
Zúčastňovala se schůzí a sjezdů, které spolek organizoval. Aby mohla přijímat děvčata do 
učení, udělala si mistrovské zkoušky. Na zdi domu čp. 27 se tak v roce 1921 ocitla zbrusu nová 
firma: „Antonie Fialová švadlena“. 

Děvčata u učení u švadleny Antonie Fialové, 1926
zleva: Hedvika Štolpová, Růžena Sobotková z Dobelic, Růžena Schovancová, Anežka 

Sedláková, Žofie Novotná, Terezie Ondráčková z Vémyslic, Marie Kratochvílová ze Džbánic
sedící zleva: Anna Vafková z Vémyslic, Otylie Sobotková z Dobelic, Anna Procházková, 

mistrová Antonie Fialová, Anna Vespalcová z Petrovic
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V módním salonu naučila šít za léta jeho trvání mnoho děvčat z místa i z okolí. Dům „U 
švadlenek“  byl  ve  své  době  i  určitým  společenským  centrem  obce.  Šila  na  šicích  strojích 
značky PRECIOSA, SINGER a PFAFF. 

Salon mistrová Antonie Fialová rozpustila těsně před válkou. Z živnostenského rejstříku 
byla živnost úředně vymazána v roce 1947. Po prodeji domu čp. 27 novým majitelům Antonie 
Fialová dožila v domě čp. 124 v péči své sestry Františky a neteře Věry Fialové. Zemřela po 
těžké nemoci 26. srpna 1968 ve věku 81 let svobodná a bezdětná. 

VZPOMÍNKY VĚRY FIALOVÉ NA KREJČOVSKÝ SALÓN TETY TÓNY

„Do nově zařízeného módního salonu se učednice jen hrnuly. Z Petrovic, Dobelic, 
Vémyslic, ale i ze Džbánic a Vedrovic. Zprvu si jich teta vybrala pět – z nich si pak vychovala 
tovaryšky V zimě se na sezónní učení chodili učit šít i selské dcerky. Stalo se, že těch děvčat 
tam štěbetalo, zpívalo, povídalo deset a někdy i víc. Dveře se tu netrhly. Jen se dílna rozjela 
naplno, přicházeli agenti s nabídkami zboží – potulní obchodníci, hauzíři, sklínkaři, drótaři, 
žebraví mniši, cigáni, komedianti, žebráci, děda se sladkým dřevem, řezníci, nápadníci 
děvčat, elektrikáři, kteří elektrifikovali obec v roce 1928, vojáci na ostré střelbě a to se 
nezmiňuji o besedničkách stálých. Bylo jich hodně a denně někdo nový. To byl život! 

Agenti, řezníci, podomní obchodníci  - všichni odcházeli od švadlenek tajně opentleni 
různými našpendlenými odstřižky – v kapse hadrové miminko v peřince – a což chlapci 
v masopustě. Mohli jak chtěli uzavírat sázky, prohlížet se před odchodem – vždy se nakonec 
ještě některá přitočila a našpendlila hostu trofej. Velmi často sama mistrová. Potom host 
kráčel po dědině – i za řezníkem – handlířem co kupoval  dobytek – a vlálo to za nimi jak 
z hodovní máje. Stréci na dědině se ptali: „Co ste bél nakopovat ho švadlenek?“ – „Jak to 
vite?“ „No - jenom tak!“

SPOLEČNÉ ZÁJEZDY

V devětadvacátém roce – na výstavu soudobé kultury na novém výstavišti v Brně se 
teta vypravila s mojí maminkou a několika děvčaty. To byl jejich první zájezd. Od té 
doby jich podnikly celou řadu. Teta – mistrová – objednala ve vlastní režii celý autobus. 
Když jej neobsadila děvčaty nynějšími a bývalými tovaryškami už s rodinami – přibrala 
platící zákaznice. Děvčatům útratu hradila. Udělaly si tak okruh Znojmo, Jaroměřice n/R, 
Kralice, Náměšť, Mohelno s rozhlednou – mlýn nad Oslavou a mlýn nad Jihlavkou – mlýny 
v Tulešicích a Vémyslicích. Pak další zájezd do Brna, Slavkov, Mohyla míru – Napoleonské 
bojiště. Další Pernštejn s okolím a Moravský Kras. Zámek Lednice, Mikulov. Židlochovice. 
Výstavy, slavnosti. Pouť ke svatému Antoníčku. Jsem přesvědčena, že v té době, a byla 
to pomalu už doba hospodářské krize, tato poučení a výchovu neposkytoval žádný mistr 
v širém okolí. 

Jako mistrová byla důsledná a přísná. Chtěla naučit – a nejen to – pořádně naučit! Mnohé 
z dívek to nenesly lehce, když páraly třeba několikrát…Výsledky se dostavily. Excelovala na 
výstavách – v katalogu měla vždy nejvíc modelů precizně provedených. Zákaznic přibývalo 
zdaleka. Teta však neměla kam rozšířit salon – z domu nechtěla odejít a tak udržovala 
stejný rozsah služeb a přibližně tu desítku děvčat. Stala se osobností. Takovou silnou 
autoritou, že nikoho ani nenapadlo, že je tělesně postižená. Uměla si ušít na sebe tak, že 
defekt ukryla co nejdůmyslněji. 
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PŘEDČÍTÁNÍ

Strýček Hanes byl pokrokový a odebíral denní tisk. Teta si jej brala na menší střihy – ale 
nejdřív sama přelétla zprávy a události. Ráda byla o všem informovaná, co se ve světě děje. 
Co uznala za vhodné – přečetla děvčatům. Je moderní - říkalo se o ní po celém okolí a byla 
to pravda. Předčítání v šití se stalo samozřejmým pravidlem, na které se všichni těšili. 
I návštěvnice. Klevety tety netrpěla – takže besednice, chtěj, nechtěj, musely přijmout 
nabízené rozptýlení v četbě. Dokonce to došlo tak daleko, že si doma četly samy. Na příklad 
Nanka Daňhelova doma četla vypůjčený román a vždy nám přišla vypovědět svými slovy 
další pokračování. Mně to bylo k smíchu. Nezdržovala se totiž dlouhým úvodem. – Vstoupila 
do dveří: „Pochválenpanježíškristus! To nám to mrzne! Já si sedno na vlňák. – „Tak teda ta 
Natálija, co von jí navekládal, že ji zustane do smrti věrné……“ – a už to jelo. Kdo nebyl 
zasvěcen o co se jedná – musel mít dojem, že tu něco neklape. Ale klapalo.

Lesonické Cydlík nám půjčil životy svatých. Nejprve je chtěl číst sám, ale měl moc pištivý 
hlas a u děvčat neuspěl. Místo aby se dojímaly – řehonily se do kapesníků …

Maruška Macková byla ve Svaté zemi, v Římě a Lurdech – přišla popovídat. Bábinka 
Kučerova nám mnoho pověděla o naší rodině, kam až jí paměť sahala. Jí vděčím za hodně 
informací – o choleře, o Prajzech, o prvním autě: Lidé na polích zůstávali civět – až Ševčička 
vykřikla: „Helete, lidi – už bode konec světa – už je to tade, co ta Sibyla prorokovala – helete 
to jede bez koní!“

Děvčata v učení u Antonie Fialové, asi 1929
zleva: Anna Procházková z Lesonic, Marie Baštová, Milada Palátová, Františka Daňhelová, 

Marie Sobotková z Dobelic provd. Rouchalová, Růžena Večeřová z Dobelic provd. Cahová, 
Terezie Ondráková

dole: Růžena Schovancová, Anna Vodáková provd. Šidlová, mistrová Antonie Fialová, 
Marie Kratochvílová ze Džbanic
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U ŠVADLENEK

Nevšední zážitky se tu daly prožít. Nejen osudy děvčat – jejich různící se talenty – Žofka 
byla na vyšívání – Mařa – dlouholetá tovaryška zde získávala lásku a manžela – elektrikáře 
Škárku. Hedvika, Baruška, Márinka Šteflová, která tesknila za milým a jak jenmohla bubnovala 
si na okno jakýsi rytmus – Žofka Valachalová vyhlášená krasavice – Katy Melkusová, kterou 
v lese honil chlap při cestě do šitá – Tekla – velmi hezká a mírná dívka si tu namluvila řezníka. 
Hedička Brabcová mi nosila krásné knížky – Anna Vafková vzpomíná ještě dnes ... Terka, 
budoucí manželka bratrance Jendy – Růžena první, druhá, třetí a těch Mařenek! Aninka 
Procházková – tvrdá na chápání stehů – a téměř všecky výborné zpěvačky!

Jak se švadlenky i s mistrovou vyrojily v pondělí o hodech k muzice – muzikanti je uviděli, 
jak spěchají do kopečka „na plac“- nechali všeho jiného hraní a „zavádění“ – a spustili 
s celou silou písničku o švadlenkách i se zpěvem, ke kterému se přidal celý plac. A hned židle 
pro mistrovou, intrády – když nemohla tančit – tedy aspoň tu úctu: připít vínem na zvednuté 
židli…“

A začal živý rej. Byly populární, oblíbené – nezkazily zábavu. Chlapci jim zas v zimě 
budou hrát pod okny zastaveníčka – nebo brnkat na špagát. A ony je za to řádně opentlí! 
Zásluhou tety Tóny. 

HADRNÍK

Švadlena – teta Tóny – učila děvčata třídit odstřižky dle kvality, vlněné, bavlněné, čisté 
hedvábí, i to umělé. Denně posbírat od šicích strojů – vložit do označených pytlů a připravit 
do sběru. Vůz s koníkem – později už i menší nákladní auto mělo stanoviště na trávníku před 
Fialovýma, bubeník oznámil přítomnost výkupčího hadrů, a už nastal ruch. 

Kupily se neuvěřitelné stohy. I zapáchající onuce a roztřepené modráky. Sběrač to třídil  
– to se ví – někdy s řádným vynadáním a poučením – ale každý utržil nějaký ten groš. Mimo 
to rozložil hadrník na plachtu keramické i skleněné zboží, hračky, stavebnice. Bylo to zřejmě 
kazové zboží z továren – ale současně líbivý jarmark. Teta dostala za tříděný odpad slušný 
peníz a prémii nějakého toho talíře. 

Švadlenky byly obdarovány kouskem do výbavy. A já dodnes používám malovaný džbán 
keramiků z Buchlovic či z Tupes. Už i pravnoučata pijí čaj z naší „bani“, jak tomu džbánu 
říkáme. Užitek i radost nám dvakrát do roka podaroval šikovný pan „hadrník“.

Zpracováno  z  publikace  „Petrovice  u  Moravského  Krumlova  –  Kapitoly  z  dějin  obce  
a z rukopisných vzpomínek Věry Fialové „Móda a já“ a „Sága rodu Fialů“ (Tóny - Kde hledat 
naplnění života?). 

Bronislav a Eva Grunovi
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Léčivá síla přírody

1. část
S přáním hodně štěstí,  zdraví a úspěchů v novém roce 2018, vás vítám u nové  rubriky 

petrovického zpravodaje o bylinkách našeho nejbližšího okolí.
Ve čtyřech kapitolách se budu snažit vám přiblížit bylinky, které v daném období  rostou 

a kvetou kolem našich domovů. Ráda také přispěju radou nebo receptem na dobrý, voňavý 
bylinkový čaj.

Bylinky  již delší dobu oprávněně zažívají  znovuzrození po dlouhých  letech zapomnění. 
Léčba bylinami má tisíciletou tradici a zasahuje až do starého Egypta. Ale vraťme se domů.

Úplně nejčasnější jarní bylinkou, tu ale 
všichni  dobře  znáte,  je  kopřiva.  Kopřiva 
obecná se sbírá od úplně prvních výhonků 
do  poloviny  května,  kdy má  největší  sílu 
čistit  celý  náš  organismus.  Pokud  trpíte 
anemií,  pijte  pravidelně  kopřivový  čaj. 
Kopřiva se může pít dlouhodobě.

Ale já vám chci říci něco o bylině, která 
roste  v  Petrovicích  u  mlýna  v  olšovém 
lesíku,  a  tou  je  bršlice - kozí noha.  Už 
koncem února, hned jak sleze sníh, až do 
října, můžete sbírat její mladé výhony. Má 
silné  močopudné  účinky,  tudíž  čistí  naše 
ledviny a močové ústrojí a hlavně klouby. 
Je velice vhodná pro ty z vás kdo máte DNU. 
Můžete si z ní připravit PESTO, přidávat do 
pokrmů, polévek, smoothie nebo si uvařit 
čaj, ale na noc raději ne nebo se nevyspíte. 
To je bršlice zapomenutý plevel.

Když se začnou rozvíjet první lístky na 
stromech, v tu chvíli se sbírají mlaďounké 
ještě  lepkavé  lístečky  břízy bělokoré. 
Bříza  má  silné  močopudné  účinky,  je 
vhodná  k  očistným  kúrám,  detoxikaci, 
omlazuje pletˇa mírní akné.

Další bylinkou je samozřejmě smetanka 
lékařská - pampeliška.  Celá  rostlina  je 
léčivá a dostupná celou sezonu, od brzkého 
jara  až  po  pozdní  podzim.  Nejléčivější 
je  kořen,  ale  nevařit,  připravte  si  výluh  
a ohřejte jenom na 60až 80 stupňů. Působí 
močopudně,  žlučopudně  povzbuzuje 
trávení,  pomáhá  při  léčbě  cukrovky. 
Můžete  si  také  z mladých  lístků  připravit 
salát, nahradí rukolu.
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použité obrázky www.google.cz

Zajímavosti kolem počasí

leden 2018 únor 2018 březen 2018
nejnižší noční teplota 22.1.   –6 °C 27.2.   –13 °C 1.3.       –13 °C

nejvyšší noční teplota 7.1.     +6 °C 1.2.      +2 °C 31.3.     +7 °C

průměrná noční teplota +0,5 °C –4 °C –1 °C

nejnižší denní teplota 22.1.   –1 °C 27.2.    –7 °C 2.3.     –5 °C

nejvyšší denní teplota 7.1.    +12 °C 1.2.     +5 °C 31.3.  +16 °C

průměrná denní teplota +4,5 °C +1,5 °C +7,5 °C

celkové srážky voda 39 mm
sníh 5 cm

voda 2 mm
sníh 14 cm

voda 14 mm
sníh 3 cm

Neexistuje snad dítě ani dospělý, který by pampelišku 
neznal. Navzdory tomu o jejich nesmírně silných léčivých 
účincích ví jen málo kdo. Právě kořen pampelišky je silnější 
než chemoterapie. Vědci  zjistili,  že kořen pampelišky  je 
při ničení rakovinných buněk účinnější než chemoterapie. 
Na čaj můžete použít směs listu a kořene.

Příště  si  povíme  o  kvetoucích  bylinkách.  Teď  ještě 
slíbený recept na čaj.

Čaj na pročištění krve
Směs:  10  lžic  březového  listu,  5  lžic  kopřivy,  5  lžic 

bezového  květu,  5  lžic  trnkového  květu.  Popíjíme  čtvrt 
litru ráno a večer vždy čerstvě připravený.

A  ještě  rada:  Protože  všechno  souvisí  se  vším,  tak  
i čistící a posilující byliny souvisí se zdravou životosprávou.

Zdeňka Bognerová
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V lednu převážně oblačno až zataženo, 8x mlha. Dne 2. 1. 2018 byl super úplněk, dne 3. 
1. 2018 byly ráno –2 °C, odpoledne +2 °C a večer ve 22 hodin +4 °C.

Únor byl převážně polojasný až oblačný. Dne 12. 2. 2018 byl výskyt komárů na mokřadech, 
dne 22. 2. 2018 spatřena rozkvetlá pampeliška, dne 27. 2. 2018 se na mokřadech i na Slatinách 
bruslilo.

Březen  převážně  oblačný  a  častý  vítr.  Dne  28.3.  byla  mlha  až  do  odpoledních  hodin. 
Rozkvetly sedmikrásky a fialky, přiletěli skřivani, čajky a holubi hřivnáči.

Jaroslava Vespalcová

Inzerce

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že byl v naší obci uveden do provozu nový Internetový 
vysílač společnosti STARNET.

Společnost STARNET nabízí:

- Spolehlivé Internetové připojení s garantovanou kvalitou,  
o rychlostech převyšujících 30 Mbit (megabit)

- Nepřetržitou technickou podporu a servis i o víkendech a svátcích

- Místní servisní tým

- Internetovou televizi s více než osmdesáti programy

- To vše za jednotnou cenu 250,- Kč měsíčně včetně DPH

- Zřízení přípojky a WiFi router zdarma

Při  přechodu  od  konkurence  kompenzuje  společnost  STARNET  nutnost 
finančního vyrovnání vyplývající ze smlouvy se stávajícím poskytovatelem.

Změna poskytovatele služby je pro Vás tedy bez rizik a bez poplatků.

S případnými dotazy a objednávkami volejte bezplatnou linku 800 555 025.
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Co je psáno v kronikách

ROK 1949

Jelikož  dosavadní  kronikář  řídící  učitel  Oldřich  Kypr  odešel  na  národní  školu  do  Mor. 
Krumlova, převzal kroniku nově zvolený kronikář p. Adolf Šidlo z Petrovic čís. 53. Tento byl 
kronikářem až do r. 1951. Jelikož kronika nebyla psána, byl kronikářem zvolen pisatel kroniky 
občan Bohuslav Holubář z Petrovic č. 124.

Po mírné  zimě  s málo  sněhem  nastalo  teplé  a  suché  počasí.  Začátkem  ledna  pořádán 
sborem dobr. hasičů občanský ples v místním hostinci. Oslav 1. máje zúčastnili  se občané 
v Mor. Krumlově. Žňové práce byly zvládnuty s úspěchem a úroda byla průměrná. 

Dne  2.  11.  byly  zahájeny  dny  Československo-Sovětského  přátelství  v  kanceláři  MNV. 
Účastníci vyslechli rozhlasový projev presidenta Klementa Gottwalda. 

Dne  7.  11.  byla  uspořádána  oslava  32.  výročí  Velké  říjnové  revoluce,  23.  11.  bylo 
vzpomenuto 53. narozenin pres. Klementa Gottwalda. Dne 1. 11. nastoupil na zdejší národní 
školu učitel Oldřich Kosík, dosavadní říd. učitel v Našiměřicích. Dne 20. 12. byla uspořádána 
v místním hostinci vánoční besídka s nadílkou. Po pestrém a bohatém programu byly všechny 
děti poděleny cukrovím.

(pokračování příště)



Fotografie připomínají letošní poetický western Tenkrát v „P“ v podání petrovických 
ochotníků pod režijní taktovkou Jiřího Nejedlého z Němčiček.
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