ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Pohled na Petrovice od Chmelinek.
kresba: Miroslav Vomáčka, Mor. Budějovice

ročník 12, číslo 1/2019 (leden, únor, březen 2019)

Dětský maškarní karneval
na pirátské lodi.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 3. ledna 2019
•

•

•

•
•

•
•

ZO projednalo a schválilo změnu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových
prostor (márnice). Změna se týká výše ročního nájemného, a to z původních
3000 Kč na 3500 Kč. Jediným zájemcem byla firma Pohřební služba Mikeš,
Moravský Krumlov.
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 1449/9 o výměře 30 m2 ve
vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, druh
pozemku orná půda jediným žadatelům manželům P. do jejich společného jmění
manželů. Cena za 1 m2 činí 50 Kč.
ZO projednalo doručené nabídky na prodej stromů určených k pokácení.
Byly doručeny celkem 2 cenové nabídky. O lokalitu A (před hlavním vchodem
u hřbitova) nikdo neprojevil zájem. Nejvyšší nabídku na stromy v lokalitě B
(bývalé koupaliště – modrá) podal P. D. ve výši 2500 Kč, nejvyšší nabídku na
stromy v lokalitě C (bývalé koupaliště – červená) podal rovněž P. D. ve výši 2500
Kč. ZO schválilo prodej stromů v lokalitách B a C panu P. D. za celkovou cenu
5000 Kč.
ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o povolení konání Hasičského
plesu v pátek 18. ledna 2019 v kulturním domě.
ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za
pronájem sálu kulturního domu na Silvestrovskou zábavu, která se konala dne
31. 12. 2018.
ZO projednalo žádost ZŠ Vémyslice o příspěvek na lyžařský výcvikový kurz
a schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 Kč na osobu pro 4 žáky.
ZO projednalo a schválilo poskytnutí členského příspěvku na rok 2019 pro
mikroregion Moravskokrumlovsko ve výši 11 100 Kč.

5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. ledna 2019
•
•

•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2019.
ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK Znojmo o pokácení suchého ořešáku na
parcele č. 614/83 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Dále se ZO přiklání
k náhradní výsadbě za pokácený strom v celkovém počtu 2 ks švestek podél
silnice z Petrovic směrem na Lesonice (obecní parcela p. č. 2269 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova), a to během roku 2019. Výsadbu provede SÚS JMK,
oblast Znojmo, na své náklady.
ZO projednalo a schválilo žádost hejtmana JMK o úhradu příspěvku na financování
IDS JMK ve výši 50 Kč na obyvatele obce a rok, tj. celkem 18 400 Kč.
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•
•
•
•

•

Starostka informovala ZO o přípravě projektové dokumentace pro rekonstrukci
elektroinstalace v budově MŠ Petrovice.
ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ
a ŠJ Petrovice v době jarních prázdnin od 11. do 15. února 2019.
ZO projednalo a schválilo projektovou dokumentaci na akci „Oprava povrchu
zastávky autobusu – Petrovice“ od projektanta Ing. Leoše Kučeříka z Božic.
ZO projednalo a schválilo projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce
místních komunikací obce Petrovice“ od projektanta Ing. Vladimíra Musila. Jedná
se o místní komunikaci v trase od knihovny přes Husí rynek, kolem kulturního
domu až po vjezd na silnici u Ficových.
ZO projednalo a schválilo nákup pozemků p. č. 1400/14 o výměře 5690 m2 druh
pozemku orná půda a p. č. 1500/10 o výměře 111m2, oba v k. ú. Lesonice,
od P. B. za celkovou cenu 150 826 Kč.

6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 31. ledna 2019
•

•

•
•
•
•
•
•

•

ZO projednalo a schválilo výsledek hodnocení nabídek z výběru dodavatele na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Nový chodník před RD 70, 73, 128“.
Byly doručeny 4 nabídky, z nichž nejnižší cenu nabídla firma GEO-stav Valeč
s.r.o., 675 53 Valeč 142, a to ve výši 372 937,40 Kč s DPH. S touto firmou bude
uzavřena smlouva o dílo na uvedenou zakázku.
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 30 ke Smlouvě o svozu a odstranění
směsného komunálního odpadu č. 2081 ze dne 1. 12. 1998 mezi Obcí Petrovice
a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Předmětem dodatku je aktualizace
ceny za svoz směsného komunálního odpadu od 1. 1. 2019.
ZO projednalo a schválilo pronájem 1 ks kontejneru na svoz kovového odpadu od
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
ZO projednalo a schválilo pronájem 1 ks sběrné nádoby na svoz použitých
kuchyňských olejů a tuků z domácnosti od společnosti FRITEX s.r.o.
ZO vzalo na vědomí sdělení ředitelky MŠ Petrovice o výši úplaty v mateřské škole
od 1. 9. 2019 ve výši 390 Kč měsíčně.
ZO projednalo a schválilo koncepční návrh úpravy zeleně v parčíku u autobusové
zastávky.
ZO projednalo a schválilo Konvenci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje mezi společností KORDIS JMK, a.s. a obcí Petrovice.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK
mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je úhrada
finančního příspěvku obce na IDS JMK ve výši 50 Kč na 1 obyvatele obce ročně,
tj. za rok 2018 celkem 18 400 Kč.
ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Úřad práce o zřízení 2 pracovních
míst v rámci veřejně prospěšných prací.
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•

•

•

•

•

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR v rámci dotačního titulu
2.1 DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce
místních komunikaci MK-I a MK-J v obci Petrovice“.
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR v rámci dotačního titulu
2.3 DT 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na
akci „Oprava povrchu zastávky autobusu – Petrovice“
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR v rámci dotačního
titulu 2.5 DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci
„Rekonstrukce mateřské školy v Petrovicích“.
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na JMK v rámci dotačního
programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 na akce
„Nový chodník před RD 70, 73, 128“, „Pořízení nových regálů do místní knihovny“
a dofinancování akce „Rekonstrukce mateřské školy v Petrovicích“.
ZO projednalo a schválilo konání dětského maškarního karnevalu v neděli
3. 2. 2019 v kulturním domě.

7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. února 2019
•
•

•

•

•

Starostka informovala ZO o postupu prací na instalaci informačních cedulí pro
naši obec. Dodavatelem je firma Urbania-jih, s. r. o., Znojmo.
Starostka informovala ZO o odborném posouzení stavu 16 vzrostlých stromů
v obci, a to lípy u zastávky, na hřbitově, u doškové chalupy, lip a bříz v parku
u kostela. ZO projednalo a na základě odborného znaleckého posudku schválilo
pokácení těchto 4 stromů v nejhorším zdravotním stavu: lípy u zastávky
v těsné blízkosti elektrického vedení, břízy za kostelem, dvou lip (č. 3 a 4
dle znaleckého posudku) za kostelem naproti čp. 20. Další 2 lípy za kostelem
napadené houbovou chorobou budou odborně prořezány s redukcí koruny
o 20 % a budou na nich odstraněny suché větve. Lípa u kostela a lípa na
hřbitově budou prořezány s redukcí koruny o 10%. Odborný posudek vypracoval
Ing. Jiří Rozsypálek z Mendelovy univerzity v Brně, akademický pracovník oboru
dendrologie, hodnocení a údržby stromů. Pokácení a odborný prořez stromů
provede arborista Bc. Zbyněk Sochor.
ZO vyslechlo informaci pana Martina Sourala z firmy Silniční stroje a komunální
technika, Rosice, o možnosti získání dotace na pořízení malého nákladního
vozidla s elektrickým pohonem. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně přes
1 mil. Kč a možné dotaci ve výši 40 % ZO rozhodlo o dotaci na pořízení tohoto
vozidla nepožádat.
ZO projednalo a schválilo žádost manželů B. o pokácení vzrostlé hrušně na
pozemku v majetku obce p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
Strom je v nedobrém zdravotním stavu a hrozí nebezpečí úrazu a poškození
majetku. Pokácení provedou žadatelé na své náklady a riziko.
ZO projednalo a schválilo Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma
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•
•

mezi obcí Petrovice a společností ČEPS, a.s. Předmětem dohody je pokácení
dřevin rostoucích v ochranném pásmu vedení VVN na pozemku v majetku obce
p. č. 2170 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
ZO projednalo a schválilo konání masopustní zábavy v sobotu 9. 3. 2019
v kulturním domě.
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej dřeva ze 4 stromů určených
k pokácení. Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Záměr bude
vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 28. února 2019
•
•
•
•

•

Starostka informovala ZO o podaných žádostech o dotace na MMR a JMK.
ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu za rok 2018.
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů mezi společností EKO-KOM a.s. a obcí Petrovice.
ZO vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2018 vydanou
městem Moravský Krumlov. Jedná se o financování sociálních služeb v ORP
Moravský Krumlov, na němž se obec spolupodílela ročním příspěvkem ve výši
4 400 Kč.
ZO pověřilo starostku zajištěním potřebné administrativy k vyhlášení výběrových
řízení na zhotovitele prací na akce v rámci dotačních programů MMR a JMK.

9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. března 2019
•

•
•

•

•

Starostka a místostarosta informovali ZO o jednání na Státním pozemkovém
úřadě ve Znojmě. ZO projednalo možnost podání žádosti o realizaci společných
zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. ZO schválilo
podání žádosti o realizaci hlavních polních cest HC2, HC3 a HC4 a pověřilo
starostku a místostarostu přípravou žádosti.
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2019.
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy VZD INVEST, s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace na obnovu polní cesty pro pěší do obce Dobelice
a kolem lesoparku a lesíka nad bytovkou v rámci akce „Petrovice – interakční
prvek IP (alej)“. Celková cena za zpracování kompletní projektové dokumentace
je 127 050 Kč včetně DPH.
ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce mezi obcí Petrovice
a neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody
je úklid KD (kuchyňka).
ZO projednalo a schválilo měsíční odměnu pro zastupitele Arnošta Dymla
ve výši 0 Kč.
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•

•

Starostka informovala ZO o schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci VPP na jedno pracovní místo od Úřadu práce ČR – kontaktní
pracoviště Znojmo.
ZO projednalo a schválilo cenové nabídky Tomáše Vespalce na údržbu turistických
a polních cest za cenu 15 000 Kč, údržbu krajinného prvku mokřady za cenu 79
500 Kč, údržbu krajinného prvku lesoparku za cenu 32 500 Kč a na podsev travin
v lesoparku za cenu 8 300 Kč.

10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. března 2019
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2018.
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Petrovice za rok 2018.
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská
škola Petrovice za rok 2018.
ZO projednalo a schválilo přijetí Jana Hynka na veřejně prospěšné práce na
období od 1. 4. do 30. 9. 2019.
ZO projednalo organizaci zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě
v sobotu 27. dubna 2019. V letošním roce si připomínáme 100. výročí založení
Sokola v Lesonicích, který se bude organizačně spolupodílet. Starostka přítomné
seznámila s programem a zázemím pro hosty, účinkující a veřejnost.
ZO vyhodnotilo doručené nabídky na prodej dřeva z pokácených stromů (bříza
a 2 lípy) v parku za kostelem a lípy u autobusové zastávky. ZO schválilo prodej
dřeva P. D., který nabídl 400 Kč za každý strom, tj. celkem 1 600 Kč.
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2019.
Starostka informovala ZO o 64. členské schůzi DSO Moravskokrumlovsko ze
dne 26. 3. 2019. Doplatek za pořízení vjezdových cedulí a informačních
směrovek pro naši obec činí 19 700 Kč, dotace od DSO činí 16 514 Kč. Akce
Moravskokrumlovskem na kole proběhne v sobotu 11. 5. 2019 a v naší obci bude
zastavení pro cyklisty v doškové chalupě.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 7/2019 mezi obcí Petrovice a VZD
INVEST s.r.o. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na
obnovu polní cesty pro pěší do obce Dobelice a kolem lesoparku a lesíka nad
bytovkou v rámci akce „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“.
Celková cena za zpracování kompletní projektové dokumentace je 127 050 Kč
včetně DPH.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. 16/2019 mezi Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Petrovice. Jedná se o převod
id. ½ parcely p. č. 13/2 (místní komunikace kolem kulturního domu) o výměře
600 m2.
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•

•

•

•
•

ZO projednalo a schválilo výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro
zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Mateřské
školy v Petrovicích“ a oslovení následujících firem pro výběrové řízení na
zhotovitele: MK stav-invest s.r.o., Hrotovice, K. S. H. GROUP s.r.o., Hostěradice,
Geo-stav Valeč s.r.o., Valeč.
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy GAST-PROFIT s.r.o. na dodávku
a montáž digestoře a ventilátoru do kuchyňky kulturního domu v celkové ceně
23 566 Kč včetně DPH.
Starostka informovala ZO o jednání ekonomické rady farnosti Petrovice a vedení
obce, která se konala 21. 3. 2019 na obecním úřadě. Jednalo se zejména
o postupu prací na opravě kostela a fary.
ZO projednalo a schválilo konání divadelních představení s názvem KOUČ
v podání petrovických ochotníků v sále kulturního domu.
Starostka informovala ZO o přípravě podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
2019. ZO schválilo podání přihlášky do soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Termín podání přihlášky je do konce dubna 2019.

INFORMACE OBČANŮM
PETROVICE V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2019
Zastupitelstvo obce schválilo přihlásit naši obec do letošního ročníku soutěže
Vesnice roku 2019. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve
spolupráci s krajskými úřady.
V Jihomoravském kraji se přihlásilo celkem 18 obcí, z toho 3 z okresu Znojmo
a celkem 205 obcí z celé ČR. V pondělí 3. června 2019 k nám přijede komise, která
se zdrží přesně dvě hodiny (10.45 – 12.45 hodin). Po tuto dobu bude pro ni připraven
program a obchůzka vesnice.
Žádáme Vás zdvořile, abyste i vy, občané, podpořili svou obec v soutěži. Vždyť
všem by nám mělo jít o co nejlepší umístění, které může obci přinést nejen zvýšení
prestiže, ale rovněž finanční odměnu a zvýhodnění při žádostech o dotace. Velmi
bychom ocenili úklid kolem svých domů, případně i pomoc při péči o veřejná
prostranství. Za dobrovolníky budeme velmi vděčni.
V současné době pracuje pod obcí pouze jeden pracovník na veřejně prospěšných
pracích Jan Hynek, který však bude v polovině června končit. Poté bude obec hledat
nového pracovníka, který by mohl být zaměstnán na trvalý pracovní poměr, jako
tomu bylo v minulosti u Floriána Vyžrálka.
Děkujeme Vám za pochopení a Vaši vstřícnost!!!
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NEJVYŠŠÍ ČAS UHRADIT POVINNÉ ROČNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany na termín splatnosti povinných poplatků k 30. 6. 2019!!!
ODPADY:
• Roční poplatek za osobu trvale žijící v Petrovicích činí 500 Kč,
• roční poplatek za dům sloužící jako chalupa (není zde nikdo hlášen k trvalému
pobytu) činí 500 Kč,
• poplatek můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo na bankovní
účet č.: 158 358 43 39/0800, variabilní symbol 1340xxx (xxx = vaše číslo
popisné),
• od července nebudou vyváženy popelnice u těch domů, kde obec vykazuje
dluh,
• místní podnikatelé mají povinnost likvidovat odpad ze svých provozoven na
základě smlouvy uzavřené přímo se svozovou firmou.
POPLATEK ZE PSŮ:
• Roční poplatek za psa činí 100 Kč,
• roční poplatek za každého dalšího psa téhož majitele činí 200 Kč,
• poplatek můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo na bankovní
účet č.: 158 358 43 39/0800, variabilní symbol 1341xxx (xxx = vaše číslo
popisné),
• majitele žádáme o řádné očkování psů, řádné zabezpečení proti volnému
pohybu psů po obci a samozřejmě opětovně žádáme o zodpovědný úklid
psích exkrementů!!!
NÁJEM
•
•
•
•

Z HROBU:
Majitele hrobu vyzýváme k sepsání nájemní smlouvy,
nájemné činí 25 Kč za 1 m2 za rok, úhrada se provádí na 10 let,
poplatek můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě, nebo na bankovní
účet č.: 158 358 43 39/0800, variabilní symbol 36320xxx (xxx = číslo hrobu),
hrobová čísla najdete na boční straně pomníku, v případě renovace pomníku
žádáme o zachování cedulky s číslem!

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
MASOPUST
Zima pomalu odchází pryč a nastává jaro, ke kterému neodmyslitelně patří
masopust. V naší malebné školce jsme si tuto slavnost patřičně užili. Ve středu
6. února se petrovická školka hemžila vílami, zvířátky, piráty, a také jste mohli
spatřit dešťovou vílu nebo krásné princezny se zářivými korunkami ve slavnostních
róbách. Přivítala je královna všech květin a společně se svou pomocnicí včelkou
uvedla všechny kouzelné bytosti do své květinové říše.
9
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Děti si užily spoustu zábavy při plnění úkolů. Například se naučily názvy jarních
květin, které můžou potkat v každé zahrádce nebo je vidět na každé louce. Zazpívaly
si písničky a společně překonaly různé překážky, které na ně v kouzelné říši čekaly.
Pozadu nezůstala ani školní jídelna. Paní kuchařky napekly dětem sladkou odměnu
v podobě masopustních koblížků, které našim maskám moc chutnaly.
Završením krásného dne bylo společné tancování všech masek, které přišly do
květinové říše, aby si užily masopustní zábavu.
S dětmi jsme druhý den vyzdobily naši školku obrázky kouzelných bytostí, které
se v naší školce objevily.
Nyní už se společně všichni těšíme, až sluníčko začne krásně hřát, a budeme
si moci užít nastávajícího jara. Na naší školní zahradě už jezdíme na kolech
a koloběžkách, hrajeme si v dětském domečku nebo se kloužeme na klouzačce.
Chodíme na procházky po vesnici, pozorujeme stromy a květiny, které se již pomalu
probouzí ze zimního spánku a postupně provoní naši zem.
Za kolektiv MŠ Petrovice
p. uč. Terezie Molíková

VÝLET DĚTÍ ZA ŘEMESLY DO SŠDOS V POLÁNCE
Ve středu 3. dubna 2019 se děti z Mateřské školy v Petrovicích společně se svými
učitelkami a chůvou vypravily na výlet hrazený z projektu MAP II, a to na návštěvu
do dílen SŠDOS v Moravském Krumlově - Polánce. Děti mohly na vlastní oči vidět,
jak vypadá práce kováře při kování koní, čerstvě okovaného koně si mohly pohladit,
dokonce se našlo i pár odvážných, kteří se na něho posadily. Následovala exkurze
po dílnách, které jsou velmi moderně vybaveny. Zde se děti mohly podívat, jak se
opravují auta, pracuje se na soustruhu, fréze, opracovává se železo nebo dřevo.
Seznámily se tak s možností stát se jednou stolařem, truhlářem, zámečníkem,
soustružníkem, klempířem či automechanikem. Jeden z největších zážitků však
pro ně byla krásná malá motorka, kterou si právě budoucí automechanici se svým
mistrem odborného výcviku poskládali a děti si ji mohly nejen prohlédnout, ale
i vyzkoušet si posadit se na ni a vžít se do role skutečného motorkáře. Na závěr
si pro nás učni se svými mistry připravili chvilku s polytechnickou výchovou, a to
práci se dřevem: děti dostaly připravená dřevěná srdíčka, která si ošmirglovaly,
poté vyvrtávaly vrtačkou malý otvor a po navlečení šňůrek tak, aby je mohly nosit
na krku, získaly pěkný dáreček pro sebe či svou maminku.
Celá dopolední exkurze v dílnách SŠDOS byla nejen pro děti, ale i pro nás
učitelky zajímavá a věříme, že alespoň v některých dětech probudila zájem o tato
řemesla. Když jsme si o výletu povídali po návratu do školky, někteří chlapci hlásili,
že až jednou vyrostou, stanou se kovářem či automechanikem. V závěru chceme
poděkovat všem, kteří se na tomto naučném dopoledni pro děti z naší petrovické
školky podíleli: především mistrům i učňům ze SŠDOS v Moravském Krumlově,
ale i p. Brückové, která nám přes projekt MAP II umožnila tento výlet uspořádat,
a doufáme, že opět budeme mít zase někdy příště příležitost se společně s našimi
dětmi na podobnou akci vypravit.
Zdeňka Müllerová, ředitelka
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DO MŠ NASTOUPILA NOVÁ PANÍ UČITELKA
V Mateřské škole Petrovice je zaměstnána na plný úvazek nová paní učitelka.
Redakce zpravodaje ji požádala o několik vět:
Jmenuji se Terezie Molíková, je mi dvacet let a od 1. března 2019 pracuji
v mateřské školce v Petrovicích jako učitelka. Narodila jsem se ve Znojmě, kde
jsem také vystudovala střední pedagogickou školu. V současné době žiji v Únanově
u Znojma. Ve zdejší mateřské školce se mi líbí a doufám, že zde nějakou dobu
zůstanu.
Terezie Molíková

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
RYBÍ FILÉ SE ŽAMPIONY

(5 porcí)

5 ks filé (po 150 g)			
75 ml sladké smetany 31%
2 žloutky				
75 g tvrdého sýru
80 g žampionů			
sůl, olej, směs koření na ryby
Rybí filé osolíme, okořeníme a krátce opečeme na oleji. Kousky srovnáme do
pekáče a zalejeme směsí podušených a vychlazených žampionů smíchaných se
smetanou, žloutky a nastrouhaným sýrem. Upečeme dozlatova.
Podáváme s bramborem nebo bramborovou kaší a zeleninovým salátem.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
ZAČÁTEK ROKU PATŘÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

Oblastní charita Znojmo
uspořádala již podvanácté
sbírku, díky níž vyrazili
Tři králové na obchůzku
obce. V letošním ročníku se
vybralo celkem 2 346 252 Kč,
v Petrovicích 17 070 Kč.
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HASIČI USPOŘÁDALI TRADIČNÍ PLES
V pátek 18. ledna 2019 se do kulturního domu sešli milovníci tance, hudby a zábavy.
V tento den se konal hasičský ples, který připravili místní dobrovolní hasiči. Začátek
plesu patřil žákům ze ZŠ Vémyslice, kteří pod vedením p. uč. Jandové secvičili
polonézu. Po celý večer hrála k dobré pohodě skupina Klaxon. Pro návštěvníky plesu
byla připravena bohatá tombola.
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DĚTI PO ROCE OBLÉKLY KARNEVALOVÉ KOSTÝMY
Na 3. února se těšily všechny děti. Místní chasa připravila pro nedělní odpoledne
spoustu úkolů, her a soutěží. Tentokrát s pirátskou tematikou. Děti se dobře
pobavily, zařádily si na tanečním parketu kulturního domu a po splnění úkolů si
mohly vyzvednout pirátský poklad přímo z lodní truhly. Díky štědrým sponzorům si
domů odnesly i krásné ceny z tomboly.
(foto na 2. str. obálky)

OCHUTNÁVKA VEPŘOVÝCH POKRMŮ
Voňavé jitrničky, jelita, tlačenka, polévka, ovar či škvarky lákaly už z dálky.
Zájemci si mohli v sobotu 30. března pochutnat na domácích zabíjačkových
specialitách, které v minulosti vyráběla pro svou potřebu snad každá domácnost.
Dnes už chlívky zejí prázdnotou či jsou využity jinak.
Čuníky už dnes chová jen velmi málo lidí, proto obecní ochutnávka přijde
milovníkům vepřových pokrmů vhod. A že všechny produkty lahodily chuťovým
pohárkům, není pochyb! Přítomní nešetřili chválou a to byla pro všechny pomocníky
snad nejlepší odměna.

PRŮVOD MASEK PROŠEL OBCÍ
Po 18 let vás každým rokem navštěvuje průvod masek za hudebního doprovodu.
Ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 2. března 2019 vyrazila do ulic dvacítka
maškarád, aby spoluobčany pozvala na masopustní zábavu.
Harmonikář Roman Hrdina již tradičně přispěl k dobré náladě. Pořadatel průvodu,
spolek SPK, děkuje za přijetí ve Vašich domovech a připravené občerstvení. Věřte,
že při celodenní obchůzce nás občerstvení potěší a dodá energii. Velmi si Vaší
pohostinnosti vážíme!
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MASOPUSTNÍ ZÁBAVA VE VÍRU TANCE A ELEGANCE
Spolek SPK Petrovice, z. s., uspořádal po osmnácté masopustní zábavu, kterou
v sobotu 9. března navštívili ti, kteří se rádi baví, tančí a zpívají. Ve 20 hodin
rozezněla skupina Hurikán své nástroje a hlasivky a v nasazeném tempu vyhrávala
celý večer.
Od roku 2011 je pravidelně program zábavy zpestřován tanečním vystoupením
místních žen a mužů. V letošním roce si ženy připravily pod vedením Ivany Frimelové
taneční sestavu na známé písničky z pohádek. Návštěvníky zábavy pobavili například
princezny, loupežníci, kuchtíci a kuchtičky, dvorní rádcové či malíři. Vystoupení bylo
umocněno i krásnými kostýmy a rekvizitami.
Muži byli letos elegány. Se šarmem sobě vlastním zatančili s klobouky, deštníky
a židlemi. Velkým překvapením byla přítomnost MISS a chlapi (i ženy) z ní byli
doslova paf!
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SPK děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu zábavy, děkuje ženám
i mužům za čas a chuť, které věnují tanečkům, Honzovi Vespalcovi za výborný
jelení guláš, všem sponzorům za dary do tomboly!!! Zájemci si mohou zakoupit
videozáznam na DVD v místním obchodě.
(foto na 3. str. obálky)

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Místní knihovna pozvala na 27. března děti i dospělé na tradiční vyrábění
s velikonoční tematikou. Akce se díky velké účasti koná v sále kulturního domu, neboť
by se všichni do knihovny nevešli. Děti i dospělí si vlastnoručně zhotovili několik
jarních dekorací a měli možnosti vyzkoušet různé techniky. Knihovnice Drahomíra
Klikarová srší nápady a stojí za to se tvoření účastnit. Děkujeme za pomoc paní Marii
Daňhelové a paní Mileně Prokopové za ukázku pletení pomlázky.

SMRTOLKA
K
velikonočním
zvykům patří vítání jara,
kterého se každoročně
zúčastňují děvčata.
Letos tato tradice
vyšla na neděli 7. dubna
2019,
kdy
dvacítka
holek
obešla
celou
vesnici se Smrtolkou
v ruce. U každého domu
zazpívaly písničku a za
to si vychodily peníze
a vajíčka.
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Z utržených peněz si další neděli vystrojily hostinu, při které se nejen jedlo, ale
především si společně zahrály hry a soutěže.
Setkání se tentokrát konalo v obřadní místnosti obecního úřadu. Pány letos byly
Nikola Gavendová a Tereza Klimová.

HRKÁNÍ
K Velikonocům neodmyslitelně patří nejen pondělní pomlázka, ale hoši mají na
Velký pátek a Bílou sobotu velký úkol, a to nahradit kostelní zvony hrkáním. Za tento
nelehký úkol ve dnech 19. – 20. dubna si kluci vychodili peníze a vajíčka, které si
rozdělili podle zásluh.
Pány v letošním roce byli Tomáš Klim, Jakub Hrdina a Jakub Ondráček.
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POZVÁNKY
6-7/2019

Turnaj v ruských kuželkách

hřiště u KD

TJ

so 15. 6.

100 let Sokola v Lesonicích,
14 h.

sokolovna

TJS Lesonice

so 13. 7.

3. Petrovické kotlik a cimbálka

u KD

Pohostinství

so 27. 7.

Turnaj v discgolfu

hřiště

Discgolfový tým

so 24. 8.

11. Simpsnův
zrychlený přesun

obec

SPK

září

Malý festival loutky

KD

OÚ a MěKS MK

so 14. 9.

Tradiční hody

KD

OÚ a chasa

ne 15. 9.

Tradiční hody

KD

OÚ a chasa

duben -říjen

otevřeno muzeum
v doškové chalupě

výstava
100 let Sokola

vždy v neděli
15-17 hodin

jaro
a podzim

fotbalové zápasy místního
oddílu

hřiště

TJ

pondělky

cvičení Pilates pro ženy
i muže všech věkových
katergorií

sál KD,
karimatku
a ručník
s sebou
cena 55,- Kč

trenér Jan Hejl
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PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
S RESPEKTEM
Slovo respekt se zdá být v médiích všudypřítomné, silné, pozitivní, tradiční
a zároveň aktuální. Slýcháme ho ve spojitosti s význačnými osobnostmi a významnými
počiny snad ve všech dobách a odvětvích lidské činnosti, ale setkáme se také např.
s úvahami o respektu k přírodě, k autoritám, s týdnem respektu k porodu nebo
s výchovným konceptem respektovat a být respektován.
Wikipedie nás poučí, že respekt znamená ohled, uznání nebo úctu. Jednat
s respektem znamená jednat s úctou a ohledem na druhé. Opakem je bezohlednost
nebo pohrdání. To se zdá být na první pohled celkem srozumitelné. Na druhý pohled
už je to i s respektem složitější.
Konkrétně mám na mysli například 16letou švédskou studentku Gretu Thunberg,
která se během posledního roku stala celosvětově známou aktivistkou bojující za
ochranu klimatu. Její postoj odráží nekompromisní respekt k životnímu prostředí
a budoucnosti planety. Její kritici jí ale vyčítají nedostatečný respekt vůči
společenskému systému a autoritám, protože Greta začala s veřejnou prezentací
svých názorů tím, že místo do školy chodí stávkovat každý pátek před švédský
parlament. Je také schopná při svých vystoupeních (např. na Světovém ekonomickém
fóru v Davosu) ostře kritizovat přístup dospělých, kteří mají moc situaci změnit, ale
nedělají to:
„Mluvíte jen o zeleném trvalém hospodářském růstu, protože se bojíte, že byste
ztratili popularitu. Mluvíte jen o tom, jak pokračovat ve špatných nápadech, které
nás dostaly do tohoto zmatku, i když jedinou smysluplnou věcí je zatažení záchranné
brzdy. Nejste dostatečně zralí, abyste řekli, jaká je skutečně situace. Dokonce i toto
břímě necháte na nás, dětech.“
Greta za svůj odvážný a jednoznačný postoj získala mnoho společenských ocenění
a tři norští zákonodárci ji dokonce nominovali na Nobelovu cenu míru za rok 2019,
ale především se jí podařilo vyburcovat miliony svých vrstevníků a také politiky
k tomu, aby začali skutečně jednat.
Greta žije s psychiatrickou diagnózou autistické poruchy (Aspergerův syndrom)
a poruchy soustředění (syndrom ADHD). Díky těmto poruchám se Greta už od svých
devíti let intenzivně zabývá fakty o změnách klimatu. V patnácti letech ví o klimatu
téměř vše a chápe také dopady lidské činnosti na planetu. Jediné, co nechápe, je
skutečnost, že proti blížící se katastrofě nikdo skutečně nic zásadního nedělá. Greta
se rozhodla udělat za sebe to, co je v jejích silách. Naštěstí ji nesvazuje pocit studu
za to, že nerespektuje politické autority.
Lidé s Aspergerovým syndromem bývají fascinováni čísly a logickými souvislostmi,
ale jen obtížně se orientují v prožívání. Prožívají běžné emoce, ale nevyznají se
v nich. Stejně nepochopitelní jsou pro ně i druzí lidé. Svět je pro ně fascinujícím
a zároveň ohrožujícím místem. Snaží se ho pochopit porozuměním jeho pravidlům.
Jsou tak schopni naučit se zpaměti např. jízdní řád. Jeden můj klient, úspěšný
vysokoškolský student, měl v hlavě snad všechny dostupné údaje o odletech
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a příletech letadlových linek a odjezdech a příjezdech vlaků ve střední Evropě.
Jeho koníčkem bylo navrhování optimalizací návaznosti jednotlivých spojů. Dokonce
se ucházel i o práci u dopravních společností, ale bohužel nikdy neprošel osobním
pohovorem na personálním, protože nechápal, jak by se měl v takové situaci chovat.
Tak na běžnou otázku, proč pro firmu chce pracovat, odpověděl tak, jak to cítil:
„Protože jsem jediný, kdo je schopen ten váš bordel napravit a taky potřebuju
peníze na jídlo a věci, které mě těší.“
Měl nejspíš pravdu, stejně jako ji má i Greta, ale měl smůlu v tom, že jeho
rodiče a učitelé nebyli schopni respektovat jeho jinakost a nepomohli mu najít
cestu, jak svých výjimečných schopností využít. Pamatuji si na svůj první den studia
na univerzitě ve Vídni, kdy jsem ve výtahu četla na vylepeném letáku burcujícímu
k aktivnímu studentskému protestu: „Buďme pískem, ne olejem v soukolí světa!“
Tehdy mne to zneklidnilo a dlouho jsem uvažovala o tom, jak si někdo vůbec
může dovolit něco takového na téměř posvátné půdě vážené univerzity zveřejnit.
Ale měla jsem štěstí na profesory, kteří nás nabádali, abychom byli kritičtí a hledali
argumenty proti jejich vlastním tvrzením. Otevřenost a rovný postoj kupodivu
přispíval k oboustrannému respektu.
Respekt k autoritám (rodičům a učitelům) u nás bohužel tradičně převažuje
nad respektem ke schopnostem a potřebám jednotlivce. Velmi se tím ochuzujeme
o možná řešení našich starých problémů, ale zároveň tím bereme radost ze života
sobě i našim dětem. Příliš často zaměňujeme respekt a strach. V dobré víře, že
učením pravidel připravujeme naše děti co nejlépe pro život, je neučíme respektu,
ale bát se. Hrozí, že aby dítě nezpochybnilo svůj respekt vůči nám nebo učiteli,
přestane říkat, co si myslí nebo si později raději vůbec nedovolí vlastní uvažování.
Začne se bát cokoliv měnit. Bojí se vlastních potřeb, pokud by narušovaly hladký
chod věcí.
Přílišný respekt vůči autoritám a nedostatečný respekt vůči vlastním potřebám
nám může dost zásadně škodit. Za celou řadou tělesných i duševních nemocí
totiž stojí strach přiznat si, že nám něco nevyhovuje, strach něco v životě změnit
a zkušenost, že na naše potřeby nikdo nebere ohled, nejsou respektovány. Učme
se společně s našimi dětmi být citliví a otevření vůči potřebám, nápadům a snům.
Neptejme se, proč to tak je, ale jak by to mělo být jinak. Mějme odvahu občas
nevyhovět naléhavým pracovním úkolům, pokud bychom pro jejich splnění museli
ignorovat nějaké důležité osobní potřeby.
Je to měsíc, kdy jsem byla na pohřbu dobrého kamaráda. Člověka ve středním
věku, který by se pro druhé rozdal a vždy se snažil všem kolem vyhovět. Bohužel si
nikdy nepřipustil, že by sám mohl potřebovat opečovat a odpočinout si. Prostě nebyl
konfliktní typ a nechtěl obtěžovat. Jsem ale pevně přesvědčená, že těch několik
set jeho přátel na pohřbu by určitě raději slyšelo z jeho úst občas: „nestíhám,
nemůžu, nevyhovím, to nepůjde“, kdyby tady s námi díky tomu mohl být déle.
Třeba i méně ochotný. Určitě bychom jeho vyslovené NE respektovali raději, než
musíme respektovat jeho NEbytí.
Jolana Bucková,
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně
jolana.buckova@gmx.net
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AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Drazí přátelé, čas opět pokročil, jaro už dávno zaťukalo na dveře a medvěd, který
si v říjnu natáhl budík na tři čtvrtě na duben, už také vylezl z pelechu. I ve farnosti
je potřeba vstát, protáhnout se a začít vytvářet nové hodnoty. Zatímco medvěd
po poměrně chladném jaru přemýšlí, zda neměl ještě chvíli zůstat v brlohu, nás
chladnější ráz počasí není pověřen zastavovat. A tak se zmíním o těch hodnotách.
A začnu těmi duchovními: Prožili jsme Velikonoce, při kterých jsme mohli být svědky
plného petrovického kostela. Tedy kostela plného lidí. Škoda, že Velikonoce nejsou
častěji. V následujících týdnech nás čekají další liturgické slavnosti. A to je opět
příležitost k lepšímu využití kapacity našeho velkého kostela.
Co se týká materiálních hodnot, je toho v plánu opravdu hodně. Ale musí se
někde začít, k něčemu dobrému postupovat a ideálně završit uspokojivým závěrem.
V kostele začneme od střechy. Ta, podle strohého zápisu ve farní kronice, byla
naposled opravena v roce 1985. Zaslouží si tedy nový nátěr a opravy porušených
částí, včetně dešťových svodů. Dále je v plánu oprava fasády i interiéru kostela.
Jak rychle se bude postupovat, bude záležet na finančních možnostech, ochotných
brigádnících a možností využít dotační programy. Je to práce na více let, ale snad
ne zase na moc.
V plánu je i rekonstrukce fary, aby nebyla ostudou obce. Budovu navštívil
projektant, který nyní pracuje na různých variantách využití. V závislosti na možných
dotacích pak bude fara rekonstruována za zvoleným účelem. Zatím se jeví možnost
přestavby na 2 – 3 bytové jednotky, nicméně je to velmi předběžné.
Přeji všem pokojné prožití zbytku jara a následných letních měsíců. A za všechny
dobré aktivity a podporu nejen ve farnosti předem děkuji. Ať čas ukazuje, že
z mrtvých nevstal pouze Kristus, ale že k dalšímu aktivnímu životu vstává i naše
farnost. A to záleží na každém z nás.
P. Pavel Vybíhal, děkan

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY
Už od pradávna žije člověk na této matičce Zemi v souladu s přírodou. My
máme to štěstí, že žijeme v té části zeměkoule, kde se střídají čtyři roční období.
V jednotlivém období roku nám příroda nabízí takové bylinky, které aniž si to
uvědomujeme, právě v daný čas potřebujeme. Tak letos vítejte u Bylinek v souladu
s přírodou.
Začala bych měsícem březnem. Březen za kamna vlezem. Staré přísloví, které
známe všichni. Den se prodlužuje, počasí je nestálé a hodně větrné. Ale všechno
má své důvody. Vzduch se rychleji hýbe a občerstvuje nás i přírodu. Vítr odnáší
prach a špínu, co nám tu nechala paní zima. Vzduch vládne prostoru, je rychlý,
pružný, všudypřítomný. Je dechem člověka i přírody. Okysličuje a okysličená krev je
podmínkou svěžesti ducha i těla.
Jak se příroda postupně probouzí, tak po dlouhé zimě procitá i naše tělo, které
je hladové po vitamínech. Tak jak jarní vítr čistí vzduch, tak se naše tělo potřebuje
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nejdříve pročistit od všech toxinů, které se nám za celou zimu usadily v těle. S jarní
očistou právě souvisí doba postní. Neznamená to, že bychom měli hladovět, ale
stravovat se střídmě, zdravě a potravu doplňovat bylinkami, které nám v tento čas
příroda servíruje a není jich málo.
V měsíci březnu posilujeme žlučník a brzké jarní bylinky, které se i přes chladné
jarní počasí nedočkavě derou na povrch, nám s touto činností ochotně pomohou.
Raší nám mladé kopřivy, pampelišky - kořen, list a později květ, pažitka, česnek
medvědí. Jsou to byliny čistící, které nám mimo jiné dodávají i spoustu vitamínů,
minerálů a stopových prvků. Nemohu opomenout moji oblíbenou bršlici, popenec
a ptačinec žabinec.
Všechny tyto jmenované bylinky máte nadosah, rostou všude v Petrovicích. A jak
je můžeme konzumovat? Recepty přidám na závěr tohoto článku.
Po březnu následuje duben. Duben ještě tam budem. V dubnu posilujeme játra.
Je to naše osobní čistička. Játra jsou spojena s očima. Když máte mžitky před očima,
pročistit játra.
Bylina první volby = kopřiva. Správnou životosprávou, dostatkem tekutin, pohybem
na čerstvém vzduchu, odlehčenou stravou a dostatkem spánku ochraňujete žlučník,
játra a slinivku břišní. A jsme znovu v době postní, která předchází velikonočním
svátkům - symbolu nového života, doplněni vitamíny, plni energie a veselé mysli.
Jak jsem slíbila z výše jmenovaných bylinek si můžete vyrobit mimo čaje také pesto,
výborná pomazánka na chleba nebo topinky.
Bylinkové pesto:
Bylinky dáte do mixéru, přidáte
-česnek
-ořechy, slunečnicová nebo dýňová
semínka
-olivový olej
-sůl
-parmazán nemusí být
Mixujeme do konzistence pasty.
Pesto můžete také jíst s těstovinami,
je to výborná večeře.
Jarní zelená polévka:
Potřebujeme
-cibuli
-česnek
-bylinky
-topinambury, brambory nebo batáty atd.
-zelenou petrželku
Po orestování a uvaření rozmixujeme a můžeme zjemnit smetanou nebo ještě
lepší kokosovým mlékem.
Naše tělo je dokonalý systém a má neuvěřitelné schopnosti regenerace
a samoléčení. Žijeme celý život v jednom těle a fakt ho nemůžeme vyměnit!
Zdeňka Bognerová,
použité obrázky www.google.cz
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ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ
leden 2019

únor 2019

březen 2019

nejnižší noční teplota

-14 °C

-9 °C

-5 °C

nejvyšší noční teplota

0 °C

+6 °C

+7 °C

průměrná noční teplota

-3 °C

-2 °C

+2 °C

nejnižší denní teplota

-5 °C

+2 °C

-8 °C

nejvyšší denní teplota

+8 °C

+17 °C

+21 °C

průměrná denní teplota

+2 °C

+8 °C

+14 °C

celkové srážky

32 mm

8 mm

17 mm

V lednu bylo převážně oblačno a větrno. Celkem 8x slabě sněžilo. Dne 28. 1.
napadlo 11 cm sněhu, po tři dny bylo možné využít běžky. Často bylo možno spatřit
přelet divokých hus.
Únor byl převážně oblačný, 2x sněžilo, ale sníh hned roztál. Několikrát bylo
možné vidět přelet labutí.
Rovněž březen byl oblačný a větrný. Dne 21. 3. byl superúplněk. Tento jev
nastává, když se Měsíc na své oběžné dráze nachází nejblíž Zemi, a proto se zdá, že
je větší než obvykle. Začátkem měsíce přiletěli skřivani a holubi hřivnáči. Přelétali
čápi a labutě. Na mokřadech se objevil pár divokých kačen. Na konci měsíce začaly
skřehotat žáby. Kvetou sedmikrásky, fialky, pampelišky, podběl.
Jaroslava Vespalcová

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
ROK 1953
Počasí v r. 1953 bylo zemědělcům příznivější než léta
předešlá. Bylo více dešťových srážek.
Dne 10. ledna byl uspořádán Hasičskou jednotou ples.
Dne 25. února bylo občanstvem a žáky vzpomenuto výročí únorových událostí.
Dne 7. února pořádala myslivecká jednota maškarní ples.
Dne 5. března zemřel po těžké nemoci generalisimus J. V. Stalin, jeho nástupcem
se stal G. M. Malenkov.
Dne 9. března byla smuteční tryzna za J. V. Stalina.
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Dne 14. března zemřel president ČSR Klement Gottwald. Po pohřbu dne
19. března byla smuteční tryzna.
Dne 21. března byl zvolen novým presidentem ČSR dosavadní předseda vlády
A. Zápotocký.
Prvního máje se zúčastnili žáci a občané jako obyčejně v Mor. Krumlově.
Dne 9. května byla oslava výročí osvobození ČSR Rudou armádou.
Dne 1. června byla provedena v ČSR měnová reforma, zrušeny potravinové lístky
a vázaný trh. Každý dostal vyměnit 60 Kč na osoby nové měny za 300 Kč měny staré.
Ostatní peníze se přepočítávaly 1:50.
Dne 21. června byly uspořádány na návsi „na dračkách“ dětské radovánky, při
kterých byly všechny děti naší obce pohoštěny.
Žně byly zvládnuty v krátkém čase, výnosy byly průměrné.
Dne 4. října byla provedena oslava dne ČS armády s kulturním programem.
Dne 7. listopadu byla uspořádána oslava 36. výročí Velké říjnové revoluce.
Dne 19. prosince bylo vzpomenuto 64. narozenin presidenta ČSR A. Zápotockého.
K ukončení občanského roku byla provedena inventarisace nár. jmění.
V zimě letošního roku vyskytla se ve zdejší obci ve velkém počtu hlavně u dětí
infekční žloutenka.
pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice.

INZERCE
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.,
divize Třebíč
hledá pracovníka na pozici provozní montér a strojník vodohospodářských
zařízení pro provozní středisko Moravský Krumlov.
Základní požadavky:
- Vzdělání - minimálně ÚS – vyučen, nejlépe instalatér
- Řidičský průkaz - skupiny B, C minimálně
- Časová flexibilita - občasná práce o víkendech a svátcích při opravách
poruch a havárií
Kromě dobrých pracovních podmínek stabilní firmy nabízíme další benefity jako
týden dovolené navíc, dva tzv. „sick days“, příspěvky na penzijní pojištění, odměny
k pracovním a životním výročím atd.
Nabídky s životopisem je možno poslat na adresu VODÁRENSKÁ AKCIOIVÁ
SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Ing. Drahomíra Fortelná, Kubišova 1172, 674 01
Třebíč nebo na e-mail: fortelna@vastr.cz. Případné dotazy na tel. 568 899 118 nebo
568 899 151.
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Na masopustní zábavě
dne 9. 3. 2019
bylo veselo.

ZPRAVODAJ OBCE PETROVICE * číslo 1/2019 * ročník 12
Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník.
Vydavatel: Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 00293326
Místo a datum vydání: Petrovice, 30. 5. 2019. Náklad 220 ks, neprodejné. Zdarma do každého
domu v obci. Povoleno: ev. číslo MK ČR E 18079.
Redakce: OÚ Petrovice – Ing. Roman Hájek; Irena Závišková, DiS.; Mgr. Eva Grunová.
Foto: archiv obce. Kontakt: tel.: 515 323 123, e-mail: starosta@petrovice.com, jednotlivá
čísla jsou na webových stránkách obce: www.petrovice.com
Uzávěrka: Do čísla 2/2019 termín uzávěrky 30. 6. 2019.
Příští číslo vychází v červenci 2019.
Realizace: Petr Večeřa. Bačice, vecera.petr@volny.cz.
26

Na masopustní zábavě
dne 9. 3. 2019
bylo veselo.
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Sněhová nadílka na konci
ledna 2019.
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