ZPRAVODAJ OBCE
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ročník 12, číslo 4/2019 (říjen, listopad, prosinec 2019)

Ve dnech
6. – 13. října 2019 se v Petrovicích konalo
šíření křesťanské víry kázáním – tzv. misie.
Naposledy se v našem kostele konaly v roce
1934, tedy před 85 lety.

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
s koncem roku nastává čas, kdy se za uplynulými dvanácti měsíci ohlížíme a
vzpomínáme, co jsme prožili, co jsme udělali a co se nepodařilo. Dovolte tedy, abych
se ohlédla za právě skončeným rokem 2019 pohledem obecního úřadu.
Začátky roku bývají vždy hektické, neboť se připravují vyúčtování dotací
z předešlého roku a chystají se nové žádosti. Rok 2019 byl pro obec mimořádně
příznivý. Podařilo se nám získat hned několik dotací, v které jsme ani ve skrytu duše
nedoufali.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační programy v oblasti podpory rozvoje
regionů, proto jsme zkusili podat hned tři žádosti – oprava autobusové zastávky,
rekonstrukce místní komunikace od knihovny kolem kulturního domu až k hlavní
silnici a rekonstrukce mateřské školy (nová střecha, elektroinstalace, podlaha ve
třídě). S napětím jsme očekávali výsledky. Pro Vaši představu uvádím celkové počty
došlých žádostí pro porovnání s počtem podpořených – rekonstrukce MŠ 727 : 76;
rekonstrukce místních komunikací 1317 : 293 a rekonstrukce autobusové zastávky
181 : 25. Při pohledu na počty podaných žádostí jsme opravdu měli jen malou šanci.
O to víc nás potěšilo, že jsme byli úspěšní, a to se všemi třemi žádostmi! Je to
skutečně obrovský úspěch a já osobně k němu přistupuji s velkou pokorou. V celkovém
součtu jsme na tyto tři akce v objemu téměř 11 mil. Kč získali bezmála 7 mil. Kč.
Z krajských dotací se nám podařilo získat na vybudování nového chodníku (před RD
Tréškových) částku 186 tis., pro místní knihovnu 29 tis. Kč na doplnění stávajících
regálů a výpůjční pult, na úpravu zeleně v parčíku u zastávky 90 tis. a dofinancování
rekonstrukce školky 300 tis. Kč. Dále jsme získali dar ve výši 85 tis. za úspěch v soutěži
Vesnice roku 2019, který byl použit na dofinancování parčíku.
Máme též zažádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na obnovu
polní cesty z Dobelic do Petrovic včetně výsadby stromů „Petrovice – interakční prvek
nad Vévozem IP (alej)“. Rozpočet na tuto akci činí 1,2 mil. Kč. Tak budeme opět
doufat…
Koncem roku 2019 jsme podali žádost ze Státního fondu životního prostředí
o dotaci na dosadbu stromů v intravilánu obce. Výsledek v tuto chvíli zatím není
znám. Z těchto stromů už byly lípy u kostela a břízy u kulturního domu vysazeny,
švestky podél silnice na M. Krumlov vysadíme na jaře.
V měsíci prosinci se podařilo dokončit výběr zájemců o připravované stavební
parcely a v nejbližší době budou s šesti budoucími stavebníky podepsány kupní
smlouvy. Jsme rádi, že mladé rodiny chtějí v naší obci zůstat.
Plány na investiční akce máme i pro rok 2020. V současné době připravujeme
projektovou dokumentaci na opravu polní cesty „Na Chmelinkách“ včetně oprav
propustků a současně na opravu chodníku a místní komunikace u rodinných domů pod
AGRO družstvem. Také bychom rádi zkusili podat žádost o dotace na JMK na údržbu
zeleně v obci. Rovněž plánujeme během tohoto roku připravit projektovou
dokumentaci na prodloužení inženýrských sítí ke stavebním místům v lokalitě Humna.
Na leden 2020 připravujeme podklady pro žádost o dotaci z Ministerstva obrany na
druhou etapu opravy pomníku padlým. Rovněž zvažujeme, jak nejlépe nakládat
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s odpady, proto prosím věnujte pár minut pro vyplnění a odevzdání dotazníku, který
najdete v příloze zpravodaje. Plánů máme opravdu hodně, jen aby se nám dostalo
potřebné množství peněz!
Prostřednictvím obecního zpravodaje bych velice ráda poděkovala všem členům
zastupitelstva obce za pomoc a spolupráci. Pro naši obec odvedli kus práce (služby
v doškové chalupě, zálivky parčíku u zastávky, údržbu stromků v lesoparku, aktivní
účast při kulturních akcích a vzornou reprezentaci obce před komisí v soutěži Vesnice
roku 2019). Velké poděkování si zaslouží všichni členové místních spolků a jejich
rodinní příslušníci, kteří se pravidelně zapojují do organizace společenského života
v obci. Velmi si vážím Vaší obětavosti a úsilí na úkor vlastního volného času!
Upřímně děkuji všem občanům za pomoc a příkladný úklid obce před návštěvou
komise Vesnice roku 2019. Bez Vaší pomoci bychom ocenění nezískali. Velké díky patří
rovněž občanům, kterým není zatěžko posekat trávu na obecních pozemcích kolem
svého domu nebo odmést sníh z chodníku. Ne vždy je to možné rychle zvládnout silami
obecních pracovníků.
Z připraveného přehledu akcí se dozvíte, že nás opět bude čekat rok plný kultury a
sportu, proto všem organizátorům přeji hodně elánu a úspěchů.
Všem občanům Petrovic přeji, ať rok 2020 prožijete ve zdraví, štěstí, radosti a
osobní spokojenosti.
Irena Závišková

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
22. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 10. října 2019
•

•

•

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK mezi
Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí
finanční podpory ve výši 90 tis. Kč na úpravu zeleně v parčíku u autobusové
zastávky.
ZO projednalo a schválilo žádost projektantky Aleny Danielové o souhlasné
stanovisko s trasou a uložením vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému
domu č.p. 115 do obecních pozemků p. č. 1699/14, 2130 a 2131 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova.
ZO projednalo nabídku spolupráce od města Moravský Krumlov v rámci
vybudování parkoviště v blízkosti stanice ČD Rakšice. Předběžně vyčíslený podíl
naší obce na této akci by činil cca 330 tis. Kč. ZO navrhuje hledat levnější řešení,
proto doporučuje společnou schůzku starostů dotčených obcí Petrovice,
Lesonice, Vedrovice, Kubšice, Olbramovice a Moravský Krumlov k projednání
financování této akce.
Starostka informovala ZO o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR na akci
„Rekonstrukce Mateřské školy v Petrovicích“.

23. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 24. října 2019
•

ZO projednalo vyhodnocení došlých žádostí na odkup stavebních parcel v majetku
obce dle vydaného záměru v lokalitách Humna a u mlýna. Bylo doručeno celkem
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•

•

•

•
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•

•

•

8 žádostí, což je o 2 více než počet nabízených stavebních parcel. Bylo určeno
pořadí žadatelů na základě bodového hodnocení a schválen prodej stavebních
parcel v k. ú. Petrovice takto:
Lokalita Humna: Parcela p. č. 2752 o výměře 1085 m2 bude prodána P. J., parcely
p. č. 2760, 2961/1 a 2962 o celkové výměře 1084 m2 budou prodány N. K., parcela
p. č. 2751 o výměře 1072 m2 bude prodána M. K. a parcela p. č. 2749 o výměře
1097 m2 bude prodána K. P. a M. J.
Lokalita u mlýna: Parcela p. č. 400/17 o výměře 1103 m2 bude prodána A. V. a
parcela p. č. 400/19 o výměře 1048 m2 bude prodána K. B.
Poznámka: Toto usnesení bylo na 25. zasedání ZO zrušeno.
ZO projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Petrovice“. Byly doručeny 3 cenové nabídky, nejnižší cenovou
nabídku podala společnost COLAS CZ a.s., Znojmo, IČ 26177005 ve výši 4 238
068,06 Kč bez DPH, tj. 5 128 062,35 Kč včetně DPH. ZO schválilo výběr tohoto
dodavatele a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.
ZO projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Oprava zastávky autobusu
Petrovice“. Byly doručeny 3 cenové nabídky. Nejnižší cenovou nabídku podala
společnost Geo-stav Valeč s.r.o., IČ 07642661 ve výši 2 084 809,08 Kč bez DPH, tj.
2 522 618,99 Kč včetně DPH. ZO schválilo výběr tohoto dodavatele a pověřilo
starostku podpisem smlouvy o dílo.
ZO projednalo žádost J. H. na odkoupení části obecního pozemku za domem č.p.
64. ZO schválilo přijetí záměru na prodej části pozemku p. č. 6/1 v majetku obce
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 70 m2, druh pozemku
ostatní plocha. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit geometrický plán na
rozdělení uvedeného pozemku.
ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej nebo směnu pozemků
v majetku obce v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova: p. č. 2144 o výměře
277 m2, druh pozemku orná půda, p. č. 2314 o výměře 1026 m2, druh pozemku
orná půda, p. č. 2978 o výměře 764 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 2469
o výměře 1262 m2, druh pozemku vinice.
ZO projednalo a schválilo záměr na výsadbu stromů v obci, a to v parku u kostela
(p. č. 1699/3), u kulturního domu (p. č. 11/1) a podél silnice ve směru na
Moravský Krumlov (p. č. 2814) na obecních parcelách. ZO schválilo oslovení Ing.
Radky Škodové, Mor. Krumlov, aby připravila projekt výsadby včetně cenové
nabídky. ZO pověřilo starostku a místostarostu podáním žádosti o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí, současně ZO souhlasí s realizací projektu
„Výsadba stromů v obci Petrovice“, a to i po dobu udržitelnosti projektu, a
následnou péčí v budoucích letech.
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního
prostředí na vsakovací objekty v rámci připravované akce „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Petrovice“. ZO pověřilo starostku a místostarostu podáním
žádosti o uvedenou dotaci.
ZO projednalo a schválilo záměr na prodej obecního pozemku p. č. 613/33
o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova za cenu 50 Kč/m2. Současně s pozemkem bude prodána rozestavěná
stavba garáže včetně projektové dokumentace v ceně 25 tis. Kč.
ZO projednalo studii opravy polní cesty v lokalitě Chmelinka a místní komunikace
kolem RD pod Agrodružstvem včetně propustků. ZO doporučilo projednat tuto
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•
•

studii se všemi občany v těchto dotčených lokalitách. Současně pověřilo starostku
a místostarostu vyjasnit podrobnosti pro podání žádosti o dotaci na MAS Živé
pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.
ZO projednalo organizační zajištění brigády v lesoparku v sobotu 26. 10. 2019 od 8
hodin na dosazování uschlých stromů a keřů za účasti Ing. Dušana Utinka.
ZO projednalo a schválilo přechod k novému dodavateli elektrické energie a plynu
MND.

24. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 7. listopadu 2019
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2019.
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 16 ke smlouvě o svozu a odstranění
tříděného odpadu mezi obcí Petrovice a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330051806/001 mezi obcí Petrovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro stavbu
„Petrovice – Doležalová: NN přip. kab. příp“ na pozemku p. č. 1699/3 v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce v sousedství pozemku p. č.
90 za jednorázovou platbu ve výši 1200 Kč bez DPH.
ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid KD (kuchyňka) a organizační zajištění pronájmu kulturního zařízení v období od 1. 11. do 31. 12. 2019.
ZO projednalo problematiku údržby veřejných prostranství na pozemcích ve
vlastnictví fyzických osob. ZO rozhodlo upozornit majitele pozemků v intravilánu
obce na povinnost tyto plochy udržovat (alespoň 2x ročně pokosit). V opačném
případě bude majitelům vystavena faktura za údržbu těchto pozemků ze strany
obce. Tato informace bude zveřejněna v následujícím čísle obecního zpravodaje.
ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 3 kontrolního výboru ze dne 31. 10. 2019.
ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 3 finančního výboru ze dne 31. 10. 2019.
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2020. Záměr bude vyvěšen
na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.
ZO projednalo stížnost otce uchazeče o koupi stavební parcely J. B. Pan F. B.
zpochybnil hodnotící kritéria, která byla součástí žádosti. Přestože byl záměr
právně podložen, ZO uložilo starostce kontaktovat advokátní kancelář a posoudit
možné právní důsledky této stížnosti.
ZO vzalo na vědomí informaci starostky o jednání 66. členské schůze DSO
Moravskokrumlovsko dne 30. 10. ve Vedrovicích.
ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemku p. č. 403/14 o výměře 217 m2, druh
pozemku orná půda v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova od paní M. Z. za cenu
50 Kč/m2, tj. celkem 10 850 Kč a pověřilo starostku přípravou kupní smlouvy.
ZO projednalo a schválilo oslovení 3 projektantů se žádostí na zaslání cenové
nabídky na zhotovení projektové dokumentace na prodloužení inženýrských sítí
pro stavební parcely v lokalitě Humna: Ing. Petr Marčák, společnost Regioprojekt,
s. r. o., Brno, Ing. Vladimír Musil, Znojmo a Radka Klímová, společnost DUIS, Brno.

25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 21. listopadu 2019
•

Starostka informovala ZO o právním rozboru situace kolem záměru na prodej
stavebních parcel a zpochybněné tabulce hodnotících kritérií. Advokátní
kancelář žádné výrazné pochybení neshledala. Vzhledem k možnému dvojímu
4

•

•
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•
•

výkladu jednoho z kritérií a současně možnému soudnímu sporu s následným
zdržením budoucí výstavby ZO rozhodlo zrušit původní záměr na prodej
stavebních parcel a následné vyhodnocení došlých žádostí.
ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej stavebních parcel v lokalitě
Humna a vedle mlýna. Jedná se o následující obecní parcely v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova: Lokalita Humna - p. č. 2752 o výměře 1085 m2, p. č. 2960,
p. č. 2961/1 a p. č. 2962 o celkové výměře 1084 m2, p. č. 2751 o výměře 1072 m2,
p. č. 2749 o výměře 1097 m2, lokalita u mlýna: p. č. 400/17 o výměře 1103 m2 a p.
č. 400/19 o výměře 1048 m2.
Pro podání žádosti použijí žadatelé vzor zveřejněný společně se záměrem na
úředních deskách obce, kde budou uvedeny doplňující informace, na jejichž
základě bude stanoveno pořadí žadatelů. Dále ZO schválilo znění kupní a
plánovací smlouvy se zřetelem na zřízení věcného předkupního práva. Tyto budou
zveřejněny společně se záměrem.
ZO projednalo a schválilo složení hodnotící komise pro otevírání a vyhodnocení
došlých žádostí o koupi stavebních parcel. Otevírání obálek a vyhodnocení
proběhne ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 17 hodin na obecním úřadě.
ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. JMK060477/19/ORR
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního
programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 mezi
Jihomoravským krajem a obcí Petrovice na akci „Rekonstrukce Mateřské školy
v Petrovicích“.
ZO projednalo zprávu O2 Czech Republic a.s. o ukončení provozu veřejného
telefonního automatu k 1. 1. 2020. Nabídku na odkoupení telefonní budky za cenu
1000 Kč bez DPH ZO neschválilo.
ZO projednalo a schválilo návrh na dočasné přemístění stávajících autobusových
zastávek po dobu opravy autobusové zastávky.
Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi z regionálního sympozia
o dotačních možnostech pro rok 2020.
ZO projednalo a schválilo žádost L. K. odkoupení obecního pozemku p. č. 613/33
o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova za cenu 50 Kč/m2. Současně s pozemkem bude prodána rozestavěná
stavba garáže včetně projektové dokumentace v ceně 25 tis. Kč. ZO pověřilo
starostku přípravou kupní smlouvy.
ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a společností VINICE
ZNOVÍN, s.r.o., Šatov.
ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a P. K.

26. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 5. prosince 2019
•

•
•
•

ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 446-138/2019 na
rozdělení obecní parcely p. č. 1699/15 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova,
který si nechal zhotovit P. Š. v návaznosti na usnesení č. 3/Z20-12.9.2019. Nově
vznikne parcela p. č. 1699/43 o výměře 6 m2. ZO schvaluje prodej tohoto
pozemku jedinému uchazeči P. Š., za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 300 Kč.
ZO projednalo a schválilo rozpočet Obce Petrovice na rok 2020.
ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2019 k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2019.
ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2019.
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ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK ke kácení dřevin (suchých ořešáků) na
parcelách p. č. 614/91, 1391/5 a 1391/8 v k. ú. Petrovice. ZO doporučilo provést
náhradní výsadbu za každý pokácený strom v počtu 2 ks švestek podél silnice ve
směru na Lesonice, případně na Moravský Krumlov.
ZO projednalo nabídku na pořízení rozhlasové znělky od hudebního skladatele
Romana Horkého za cenu 10 tis. Kč bez DPH. ZO z finančních důvodů tuto nabídku
neschválilo.
Starostka seznámila ZO s obdržením Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na akci
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“.
ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice v době vánočních
prázdnin od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020.
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice č. 1/2019
o místním poplatku ze psů.
ZO projednalo a schválilo změnu pracovní doby na obecním úřadě, a to místo
každé soboty pouze první sobotu v měsíci od 8:00 do 9:00 s platností od 4. 1. 2020.
ZO projednalo a schválilo úhradu 3 obědů z MŠ Petrovice pro M. T. a její děti na
období od 9. 12. 2019 do 29. 2. 2020. Důvodem je tíživá sociální situace v rodině.
ZO projednalo organizační zajištění Setkání u vánočního stromu, které ve
spolupráci s naší obcí pořádá ZŠ Lesonice ve středu 18. 12. 2019 od 16 hodin.

27. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 19. prosince 2019
•

•

•
•
•
•

ZO projednalo Zprávu hodnotící komise o vyhodnocení došlých 7 žádostí o koupi
stavebních parcel dle zveřejněného záměru. Na základě doporučení hodnotící
komise ZO schválilo prodej parcel následujícím zájemcům:
Parcely v lokalitě Humna - pozemek č. 1 (p. č. 2752): vítězná nabídka č. 7 N. K.,
pozemek č. 2 (p. č. 2960-62): vítězná nabídka č. 3 M. K. a V. K., pozemek č. 3 (p. č.
2751): vítězná nabídka č. 6 P. J. a N. B., pozemek č. 4 (p. č. 2749): vítězná nabídka
č. 1 K. P. a M. J.
Parcely v lokalitě U mlýna - pozemek č. 5 (p. č. 400/17): vítězná nabídka č. 5 A. V.,
pozemek č. 6 (p. č. 400/19): vítězná nabídka č. 4 K. B. a Ing. D. H.
Žádosti manželů P. nebylo vyhověno z důvodu většího počtu žadatelů než
nabízených parcel.
ZO projednalo a schválilo nákup parcel nabízených jako částečnou protihodnotu
při koupi staveních pozemků. Jedná se o tyto parcely v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova:
a) p. č. 2007 o výměře 2518 m2, druh pozemku orná půda, vlastník J. K., za cenu
25 Kč/m2.
b) část p. č. 2412 o výměře 2200 m2, druh pozemku orná půda, vlastníci J. K. ½ a
H. H. ½, za cenu 25 Kč/m2. Majitelky pozemku si nechají na své náklady
zhotovit příslušný geometrický plán.
c) p. č. 2746 o výměře 152 m2, druh pozemku orná půda, vlastníci H. J. ½ a P. J.
½, za cenu 50 Kč/ m2.
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2019, viz příloha.
ZO projednalo novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ZO schválilo ponechat výši
odměn zastupitelů ve stávající výši.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 12/2019
mezi obcí Petrovice a DSO Moravskokrumlovsko. Jedná se o převod 3 ks slunečníků
3x3m v celkové ceně 25 734 Kč.
Starostka informovala ZO o Nařízení 16/2012 JMK, které stanoví povinnost obce
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•
•

•
•

•

•

zabezpečit zdroj vody k hašení požáru. HZS JMK doporučuje pořídit na obec
nadzemní hydrant, ale vzhledem k finanční náročnosti (cca 50 000 Kč) není možné
hydrant v nejbližší době pořídit.
Starostka informovala ZO o změnách v IDS JMK od 1. 1. 2020.
ZO projednalo a schválilo souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic
pozemků. Jedná se pozemek chodníku před RD č. p. 128, 70 a 73, p. č. 1711/15 o
výměře 122 m2, vzniklý dle geometrického plánu č. 444-246/2019, vyhotoveným
Ing. Radkem Smutným, Brno. ZO pověřilo starostku vyřízením potřebné
administrativy s Jihomoravským krajem.
ZO projednalo a schválilo ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání
(provozovna pohostinství) dohodou ke dni 31. 1. 2020. Výpověď nájmu podala I. J.
ZO projednalo a schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor –
pohostinství v objektu kulturního domu. Záměr bude zveřejněn na úředních
deskách. Uzávěrka pro podání nabídek končí 16. 1. 2020 v 13 hodin. Nabídky je
třeba doručit na adresu obecního úřadu.
ZO vyhodnotilo 3 doručené cenové nabídky na zhotovení projektové
dokumentace na prodloužení inženýrských sítí pro stavební parcely v lokalitě
Humna. ZO schválilo oslovit projektanta Ing. Vladimíra Musila, který podal
nejnižší cenovou nabídku ve výši 89 tis. Kč včetně DPH.
ZO projednalo organizační zajištění Vánočního koncertu v kostele dne 26. 12.
2019 v 15:30 hodin.

INFORMACE OBČANŮM
POPLATEK ZA ODPADY 2020
Žádáme občany o úhradu povinného poplatku za odpady z domácností. Termín
splatnosti je nejpozději do 30. 6. 2020, po tomto datu nebudou odpady vyvezeny
u těch domů, kde není uhrazen poplatek. Známky na popelnice se nevydávají.
Poplatek můžete zaplatit buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo
převodem na bankovní účet obce u České spořitelny (č. účtu 158 358 43 39/0800,
variabilní symbol 1340xxx = xxx znamená vaše číslo popisné).
Výše poplatku:
* 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.
Místní podnikatele žádáme, aby si se svozovou firmou sami vyřídili smlouvu
o nakládání s odpady a zaplatili si poctivě za odvoz odpadu vzniklý z podnikatelské
činnosti. Děkujeme!

POPLATEK ZE PSŮ
Žádáme majitele psů o úhradu poplatku ze psů. Termín splatnosti je nejpozději do
30. 6. 2020. Na obecním úřadě si také můžete za 5 Kč zakoupit obecní známku pro
svého psa. Poplatek můžete zaplatit buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu,
nebo převodem na bankovní účet obce u České spořitelny (č. účtu 158 358 43
39/0800, variabilní symbol 1341xxx = xxx znamená vaše číslo popisné).
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Výše poplatku:
* 100 Kč za psa,
* 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele.
Žádáme majitele psů o řádné očkování, povinné čipování a rovněž řádné
zabezpečení psa tak, aby se samovolně bez dozoru nepohyboval po obci. Opětovně
žádáme o poctivé uklízení exkrementů, a to jak v obci, tak i při procházkách na
mokřadech. Děkujeme za pochopení a Vaši svědomitost!!!

POPLATEK ZA NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA NA HŘBITOVĚ
Na základě zákona č. 256/2001 Sb. žádáme občany, kteří mají v nájmu hrobové
místo na místním hřbitově, aby se dostavili na obecní úřad v Petrovicích k sepsání
nájemní smlouvy.
Výše nájemného je stanovena na 25 Kč za 1 m2 za rok. Úhrada částky se provádí na
10 let a je možná buď v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na
účet Obce Petrovice číslo: 158 358 43 39/0800, variabilní symbol: 36320xxx (xxx =
číslo hrobu).
Žádáme majitele, aby nedocházelo k poškozování hrobového čísla, které je
umístěno na boku pomníku. Oznamte tuto skutečnost i kamenické firmě, která vám
případně bude renovovat kamenné pomníky. Děkujeme za vstřícnost a pochopení!

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
OBEC PETROVICE
Petrovice 9

672 01 Moravský Krumlov

telefon:
e-mail:

515 323 123 * 724 185 508
petroviceumk@tiscali.cz

internet:
datová schránka:
identifikační číslo:

www.petrovice.com
z5ubnhe
00293326

pokladna:

úterý
7.30 – 10.00 hod.
středa 13.00 – 17.30 hod.
pátek
7.30 – 10.00 hod.

starostka:

středa
sobota

okres Znojmo

8.00 – 17.30 hod.
8.00 – 9.00 hod. (vždy první sobota v měsíci)

KALENDÁŘE Z JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY
Každé dva roky vychází Příručka pro ochranu obyvatel s pokyny v případě radiační
havárie JE Dukovany, která je součástí stolních kalendářů vydávaných Jadernou
elektrárnou Dukovany.
Kalendáře na roky 2020 – 2021 jste obdrželi do svých domovních schránek koncem
roku 2019. Do každého domu či provozovny je určen 1 ks. V případě, že jste kalendář
nedostali, můžete si ho vyzvednout na obecním úřadě.
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OPRAVA ZASTÁVKY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Začátkem prosince byla zahájena oprava autobusové zastávky a místní
komunikace. Termín dokončení akce je do konce měsíce dubna, v případě příznivého
počasí dříve. Po dobu oprav budou přemístěna nástupiště pro cestující (u truhlářské
dílny D-Fortel čp. 33 a u rodinného domu Kučerových čp. 45). Oprava byla zahájena
dle smlouvy koncem roku 2019. Práce budou opět pokračovat po oteplení.
Následně bude dokončena oprava místní komunikace v úseku od knihovny kolem
kulturního domu k Ficovým. Prosíme občany o pochopení a trpělivost během průběhu
stavebních prací.

ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Obec zajišťuje pravidelnou údržbu veřejných prostranství. Tato jsou převážně na
pozemcích ve vlastnictví obce, některé pozemky však vlastní fyzické osoby.
Po projednání ZO bylo rozhodnuto upozornit majitele těchto pozemků v intravilánu
obce na povinnost tyto plochy udržovat tak, aby nenarušovaly vzhled obce.
Naproti tomu některým občanům nečiní problém udržovat i pozemky, které nejsou
v jejich vlastnictví, a přesto chtějí mít kolem svého obydlí pěkně uklizeno. Za to jim
patří velké poděkování.
OBEC PETROVICE pořádá pro Chráněné dílny Znojmo

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
(oblečení, lůžkoviny, záclony, utěrky, ručníky, kabelky,
boty, nádobí, hračky, knihy..).
Nepožadujeme doklad z čistírny, ale věci by měly být čisté,
uložené v krabicích či igelitových pytlích.
Děkujeme za podporu!
Výběr věcí se uskuteční na obecním úřadě:
po 16. 3. 2020
8 – 15 hod.
út 17. 3. 2020
8 – 15 hod.
st
18. 3. 2020
8 – 18 hod.
čt
19. 3. 2020
8 – 15 hod.
pá 20. 3. 2020
8 – 13 hod.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
kontejnery (na matrace, nábytek, koberce…) budou přistaveny v pátek 3. dubna
2020, bližší informace budou včas na plakátech a v místním rozhlasu

SVOZY NEBEZPEČNÉHO ODPADU
(pneumatiky, elektronika, spotřebiče, zářivky, vyjeté oleje, zbytky barev a
škodlivin) čtvrtek 9. dubna 2020 a čtvrtek 3. září 2020, bližší informace budou včas
na plakátech a v místním rozhlasu
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PŘEHLED O ODPADECH ZA ROK 2019
- svoz odpadů v obci zajišťuje firma AVE CZ
- počet popelnic 120 l …. 128 ks, počet popelnic 240 l … 53 ks, celkem … 181 ks
Výdaje:
- roční náklady za odvoz komunálního odpadu … 289 584,14 Kč
- svoz objemného odpadu (1x ročně) … 4,96 tun … 29 709 Kč
- svoz nebezpečného odpadu (2x ročně) … 40 047,30 Kč
- biologický odpad (7x ročně – dle potřeby) … 37,02 tun … 45 643,59 Kč
- čtvrtletní nájem 1 kontejneru na biologický odpad … 1 198 Kč x 3 … 3 594 Kč
- tříděný odpad papír … 2,423 tun … 11 610,71 Kč
- tříděný odpad plast … 4,057 tun … 21 390 Kč
- tříděný odpad sklo barevné … 1,138 tun … 1 533,49 Kč
- tříděný odpad sklo bílé … 1,955 tun … 1 095,35 Kč
- kovy (zatím nebylo fakturováno)
Výdaje celkem …444 207,58 Kč
Příjmy:
- vybráno od občanů (povinný roční poplatek za odpady 500 Kč/os.) … 185 096 Kč
- za použitý olej z domácností … 118 litrů … obec přijala … 118 Kč
- příjem od EKO-KOMu za třídění 5 komodit (papír, plast, sklo barevné, sklo bílé,
nápojové kartony) … 35 975 Kč
Příjmy celkem …221 189 Kč
Roční doplatek obce za odpady … 223 018,58 Kč
Na nápojové kartony si vyzvedněte na OÚ oranžové pytle. Při vyhazování
tříděného odpadu vás žádáme o sešlápnutí papíru a plastů, aby se do kontejnerů
vešlo co nejvíce odpadu. Udržujte prosím v okolí kontejnerů pořádek. Děkujeme!

ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU OBČANŮ TŘÍDIT ODPADY
Obec Petrovice ve spolupráci s mikroregionem Moravskokrumlovsko usiluje
o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný
odpad tvoří významné procento (až 40 %) z celkového komunálního odpadu, který
končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat
systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér, který bude
zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem
o tyto kompostéry. Po vyplnění dotazníků buďte trpěliví. Průzkum probíhá v celém
mikroregionu, poté budeme čekat na vyhodnocení. V případě zájmu ve většině obcí
bude požádáno o dotaci na pořízení kompostérů. Kompostéry dostanou zdarma ti
zájemci, kteří o ně v anketě projeví zájem, zaplatí pouze příspěvek na manipulaci a
dopravu ve výši cca 500 Kč.
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Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už
během poměrně krátké doby získat kvalitní kompost. Bioodpad v
něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Nádobu byste měli
uloženou doma na svém pozemku, nikoli venku před svým
domem.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy, slupky, listí, posekaná tráva,
rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva,
skořápky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat
(kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a
jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry
z přírodních tkanin.
Třídění plastů a papírů:
Rádi bychom zjistili Váš zájem o třídění odpadu (papíry a
plasty) formou barevných nádob (žluté a modré plastové
popelnice). Podmínkou by bylo, že byste tyto nádoby měli
uschovány doma a před svozem jste je vždy přistavovali
před váš dům. Zájemci by nádoby obdrželi zdarma po
zaplacení příspěvku na manipulaci a dopravu cca 200 Kč.
Přiložený anketní lístek prosím vyplňte a nejpozději do 10. února 2020 odevzdejte
buď na obecní úřad, nebo do připravené schránky v prodejně Jednoty v Petrovicích.
Anketní lístek slouží k průzkumu zájmu občanů, akce by se realizovala podle
výsledného zájmu v celém mikroregionu.
Děkujeme.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
NÁROČNÉ, ALE KRÁSNÉ OBDOBÍ KONČÍCÍHO PODZIMU A ZAČÍNAJÍCÍ ZIMY
Období končícího podzimu a začínající zimy je náročné nejen v domácím
prostředí, ale i ve školách. Doma je třeba vykonat spoustu práce na našich
zahrádkách, abychom sklidili všechnu tu úrodu, co nám příroda, ale i naše usilovná
práce dala, a pak se pustili do úklidu našich příbytků a příprav na to krásné, ale
hektické období adventu. Ve školách je to podobné a v naší mateřské škole
v Petrovicích tomu bylo zrovna tak… Úklid školní zahrady a její zazimování, úprava
okolního prostředí školy spojená s úklidem vnitřních prostor, nezbytná výzdoba školy
k tomu krásnému adventnímu období, a pak spousta zajímavých akcí a aktivit
společně s našimi nejmenšími – dětmi z Mateřské školy v Petrovicích. Letos to bylo o to
náročnější, že se projevila nejen střídavá nemocnost dětí, ale i většiny zaměstnanců
školy. Přesto jsme toto náročné období zvládli, no posuďte sami:
V měsíci říjnu jsme se zaměřili kromě jiného i na bezpečnost dětí v podmínkách
silničního provozu, a tak jsme společně s nimi řešili spoustu zajímavých úkolů při
výchovně vzdělávacím pořadu „Bezpečně do školky i mimo ni“. Děti se seznámily
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nejen s dopravními značkami, ale i se
správným chováním chodců, cyklistů,
řidičů, s prevencí vzniku úrazů, ale i
s počínáním při dopravní nehodě či nutnosti
přivolat pomoc všech složek integrovaného
záchranného systému. Nejstarší pak
určovali i důležitá telefonní čísla, učili se
základům 1.pomoci.
Hned začátkem měsíce listopadu se
v naší školce stalo již každoroční tradicí, že
vzpomínáme na všechny naše nejbližší, se
kterými si už nemůžeme ani hrát, navštívit
je či se s nimi pomazlit, a proto se za nimi
vydáváme na návštěvu místního hřbitova.
Je přece „svátek dušiček“, a tak i my jim
chodíme zapálit svíčky na hroby, učíme se,
jak se na hřbitově máme chovat a
prohlížíme si tu krásnou smuteční výzdobu
kolem nás… Za několik dní na to jsme se
společně s dětmi vydali na náš první výlet, a
to do Moravského Krumlova. Čekala na nás
exkurze do Základní školy Moravský Krumlov
Klášterní náměstí, kde nás velmi srdečně
přivítal pan ředitel
a zavedl nás na
návštěvu za našimi prvňáčky: Vojtíškem
Peterčákem a Michalem Kučerou. Oba nám
společně se svými spolužáky ukázali, jak už
umí psát, číst, počítat, přednesli nám
spoustu básniček o písmenkách, společně
jsme si s nimi zahráli i hru na budoucí
školáčky, zazpívali si a prohlédli celou
1. třídu krásně vyzdobenou jejich
výtvarnými pracemi. Ve škole se nám moc
líbilo a my pospíchali na tvořivou dílničku za
tetou Magdou do Domečku, kde jsme tvořili
krásné vánoční zvonečky z keramiky jako
dáreček pro svou maminku a tatínka. Práce
s keramickou hlínou bavila úplně všechny,
i ty naše nejmenší. Na závěr nás čekalo
ještě moc milé setkání se spoustou krásných
knížek a paní knihovnicí v Městské knihovně
v Moravském Krumlově. Její krásné
vyprávění a předčítání z knížek, povídání
o tom, jak je třeba s nimi zacházet i o možnosti chodit si knížky půjčovat společně se
svými rodiči, bylo pro nás velmi zajímavým
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zážitkem… Procházka po krumlovském
náměstí, kde se právě zdobil velký
vánoční strom a probíhaly adventní trhy,
byla pro nás znamením, že advent je za
dveřmi… V závěru měsíce nás čekal další
kulturní zážitek v podání maňáskového
divadla Šikulka. Herci nám přímo v naší
mateřské škole zahráli tři pohádky:
„O poctivém Pepíkovi“, „O líném
zajíčkovi“ a „Julinčin nový kamarád“. Ve
všech se děti dozvěděly o důležitosti
správných lidských, ale i zvířecích
vlastností, o potřebě vzájemné pomoci a
lásce k těm ostatním, o vítězství dobra nad zlem…
A byl tu advent, to krásné, ale pro mnohé náročné období příprav na nejkrásnější
měsíc v roce. Hned začátkem měsíce prosince jsme se fotografovali, zapalovali
1.svíčku na našem adventním věnci, výzdobou a krásnými pracemi dětí přeměnili
školku na „peklo, peklíčko“ a chystali se na náš čertovský den. Konal se 4. prosince.
Maminky připravily dětem opět čertovské kostýmy, též i my paní učitelky jsme se
proměnily v čertice a prožily s dětmi celé dopoledne s čertovskými soutěžemi a úkoly.
Po odpočinku dětí za námi přicházeli rodiče na „Čertovské odpoledne“, na kterém jim
malí čertíci a čertice zarecitovali spoustu čertovských básniček, zazpívali a
zatancovali čertovské písničky a tanečky, začarovali si s čertovským zaklínadlem.
Největší úspěch však měla na závěr „Čertí mazurka“, při které někteří tanečníci
zvládli kroky tohoto tance jako profesionálové. Odměnou pro všechny byl pak malý
čertovský balíček se sladkostmi a ovocem. Po čertovském dni jsme se pustili do
příprav našeho vánočního vystoupení. Celá školka byla vyzdobena malými andílky
z korálků, které jsme vyrobili jako dárečky pro své rodiče, ale i zastupitele obce,
vánočními stromečky, jablíčky s bonbóny a sušeným ovocem a jehličím a taky
spoustou vánočních zvonečků. Připravovali jsme se na naše „Setkání s vánočním
zvonečkem“, které bylo naplánováno na 17. prosince. Do poslední chvíle nebylo
jasné, zda se vystoupení bude konat, protože po čertovském dni onemocněly nejen
děti, ale i paní učitelka, taky vedoucí školní jídelny a dlouhodobě nám marodila i paní
školnice a školní asistentka v jedné osobě. Nakonec se však většina dětí i s paní
učitelkou uzdravila, přesto vystoupení se zvonečky byla pro některé první zkouška či
velká improvizace dle kamarádů, kteří byli zdraví a s paní ředitelkou program
nacvičovali. Přesto naše vystoupení sklidilo úspěch: vždyť „Zvonečkové přivítání“
v podání těch nejstarších s malými zvonečky a hodinami a taneček 4 víl - Jarněnky,
Letněnky, Podzimněnky a Zimněnky připomněl všem divákům – rodičům i prarodičům,
jak ten čas letí a taky to, že je třeba si vážit všech těch krásných chvil, které společně
s našimi dětmi prožíváme. Kouzelná byla i „Paní zima s koníkem“ a náš „Sněhulák
Bambulák“, se kterým si všechny děti rády zaskotačily. Vánoční koledy jsou
samozřejmostí a závěrečná píseň všech dětí s nástrojky a malými zvonečky byla
vyvrcholením našeho svátečního vystoupení. Když pak závěrem chodily děti za zvuku
vánoční písně a zvonících zvonečků, které nesly ve svých ručkách společně
s rozsvícenými svícínky, andělíčky a zvonečky z keramiky svým rodičům, našli se i tací,
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u kterých se na tváři objevily slzičky radosti a štěstí. A tak by to přece nejen
o Vánocích, ale po celý rok v rodinách mělo být… U dobrého svátečního punče a
chuťovek od našich kuchařek, vánočního cukroví od maminek i babiček jsme pak
poseděli až do podvečerních hodin. Děkuji Vám všem za pomoc s přípravou pohoštění i
kostýmů pro děti. Zvláštní poděkování patří rodičům Emilky Potůčkové: mamince za
krásnou výzdobu vchodových dveří do školky a tatínkovi za překrásně urostlý vánoční
stromeček z jejich zahrady i jeho přípravu do stojanu. Takovou vánoční krásu jsme ve
školce ještě žádný rok neměli. Poděkování patří i mým dvěma dcerám – paní učitelce
Hance a Peťce, které mi v tomto náročném období nepřítomnosti zaměstnanců školy
vydatně pomáhaly – s dětmi, výzdobou školy i přípravou vystoupení. Závěrem chci
poděkovat také paní Tomečkové
za úklid školy i paní starostce
Ireně Záviškové
a celému
zastupitelstvu obce za jejich
vstřícnost a celoroční spolupráci
i podporu naší mateřské školy.
Jim, ale i Vám všem věrným
čtenářům obecního zpravodaje,
přeji za celý kolektiv naší
mateřské školy v novém roce
2020 hlavně hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a pohody nejen v
osobním, ale i pracovním životě.
A pokud někdy ukápne nějaká ta
slzička štěstí a radosti, tak je to
jenom dobře…
Zdeňka Müllerová, ředitelka Mateřské školy v Petrovicích

Informace z Mateřské školy v Petrovicích:
1) Rekonstrukce v MŠ
Čeká nás od jara až do konce hlavních prázdnin (zhotovení nové střechy na
budově, provedení zcela nové elektroinstalace v celé budově školy, snížení stropů,
dokončení podlah v tělocvičně položením lina, malování…) Rekonstrukce je
financována z projektu obce s finanční spoluúčastí obce Petrovice, za což našemu
zřizovateli moc děkuji. Z těchto provozních důvodů bude naše mateřská škola i se
školní jídelnou po celou dobu hlavních prázdnin uzavřena.
2) Hledání uchazeče na volné místo kuchařky
Z důvodu odchodu p. kuchařky Danuše Jelínkové do starobního důchodu bude
třeba od 1.9.2020 přijmout nového pracovníka na tuto pozici, a to nejlépe kuchařku
s výučním listem v oboru a zkušenostmi s přípravou jídel pro větší počet strávníků
(kapacita ŠJ - 90 jídel). Zřizovatel umožní nové uchazečce o toto povolání zaučit se
pro tuto práci přímo v naší školní jídelně v období přípravného týdnu koncem srpna a
v září 2020. Bližší informace budou uvedeny v jarním čísle Zpravodaje obce, popř.
vyhlášením v rozhlase a inzercí v novinách či na telefonu 515 323 124 nebo 736 624
588.
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OKÉNKO DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZAPEČENÝ KVĚTÁK SE SÝREM (6 porcí)
1,3 kg květáku
sůl
zálivka:
3 vejce
200 ml 12% smetany
5 dkg jemně nastrouhaného uzeného sýru
6 dkg škrobu
na posypání:
5 dkg jemně nastrouhaného uzeného sýru
Uvařený květák rozebereme na menší růžičky a osolíme. Pekáč vymažeme olejem,
do něj vložíme osolený květák a dáme zapéct na 10 minut do trouby při 180 °C.
Uděláme zálivku, kterou nalijeme na rozpečený květák, a dáme dopéct na 10
minut do trouby. Před dopečením posypeme strouhaným sýrem.
Podáváme s vařeným bramborem a zeleninovým salátem.

INFORMACE Z KNIHOVNY
V roce 2019 navštívilo místní knihovnu 241 čtenářů. Celkem si za minulý kalendářní
rok vypůjčili 728 knih a časopisů. Z toho bylo 288 knih beletrií pro dospělé a 137 knih
pro děti. Z naučné literatury to bylo 103 knih pro dospělé a 57 knih dětských. Celkem
si vypůjčili 143 časopisů.
V roce 2020 bude opět místní knihovna otevřena každý pátek od 17:00 do 19:00
hodin. Roční poplatek za půjčování činí 20 Kč. V knihovně si čtenáři také mohou
nechat obalit knihy či učebnice za poplatek 10 Kč za kus.
Drahomíra Klikarová, knihovnice

USKUTEČNĚNÉ AKCE
VINOBRANÍ
V sobotu 12. října uspořádali místní
zahrádkáři tradiční taneční zábavu
„Vinobraní“. Sál kulturního domu
vyzdobený vinařskou tematikou
přivítal na dvě stovky spokojených
návštěvníků, kteří mohli ochutnat
výborný burčák. K tanci i poslechu,
dobré náladě a také společnému
zpěvu zahráli zúčastněným členové
hudební skupiny Fantazie.
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NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD ZAVÍTALY TAJUPLNÉ BYTOSTI
Už podeváté uspořádala petrovická TJ pro děti i dospělé lampionový průvod, který
se letos konal v pátek 15. listopadu. V tento den se krátce před 17. hodinou sešlo
u zdejšího kostela na 50 dětí v doprovodu svých rodičů, rodinných příslušníků či
přátel. S lampiony v ruce vyrazil průvod obcí a během cesty mohly děti spatřit několik
postav z říše pohádek. Nejvíce se jim líbila bílá paní, tančící víly a jezinky, díky své
odvaze a statečnosti se nezalekly ani hrůzostrašných loupežníků či hejkalů.
V cíli u kulturního domu mohly vyzkoušet své dovednosti při plnění úkolů a za
odměnu dostaly sladkou odměnu. K občerstvení byly připravené opečené špekáčky,
topinky, čaj a svařené víno pro dospělé. V sále kulturního domu si zájemci mohli
vyrobit pěkné dárečky na památku a závěr patřil diskotéce.
Děti i dospělí se dobře pobavili a budeme se těšit opět za rok na shledanou...
TJ Petrovice děkuje sponzorům, kteří podpořili tuto akci: Pohostinství
Jandásková, SPK Petrovice a Obec Petrovice.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
V měsíci listopadu pořádala místní knihovna pro děti a rodiče vánoční dílničku.
Sešli jsme se v kulturním domě. Návštěvníci si mohli vyrobit různé vánoční dekorace,
drobné dárky nebo ozdoby pro své nejbližší. Pracovali s různými výtvarnými
materiály, kde si mohli rozvíjet svou kreativitu a fantazii. Vánoční atmosféra byla
doprovázena koledami a bylo připraveno i malé občerstvení.

ČERTI VYSTRAŠILI DĚTI
Začátek prosince pravidelně patří návštěvě Mikuláše a andělů u místních dětí.
Samozřejmě se k nim vždy přidají strašliví čerti, kteří by si ty největší hříšníky hned
odnesli do pekla. Naštěstí nám ale v obci všechny děti zůstaly! Mikuláš sice chválil, ale
občas některé děti musel pokárat. I přesto dostali všichni balíček sladkostí a ovoce.
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VÁNOČNÍ MELODIE ZNĚLY KOSTELEM
Na druhý svátek vánoční 26. 12. 2019 byl připraven opět vánoční koncert, který
společně s Obcí Petrovice pořádá místní pěvecký sbor. Letos se konal od 15.30 hodin a
opět všichni přítomní si mohli v kostele Povýšení svatého kříže v Petrovicích
vyslechnout v podání části členů DH Petrovanky několik koled a vánočních písní.
Dechové nástroje krásně zněly a velký obdiv zaslouží všichni hráči. Poctivě trénovali
skladby, které jsou zcela odlišné od lidových písniček v běžném repertoáru kapely.
Navíc je velmi obtížné sehnat noty na vánoční skladby pro menší seskupení žesťových
nástrojů. Naši muzikanti to všechno zvládli na jedničku! Do budoucna ale hodlají
účinkovat jednou za dva roky, takže se na naši Petrovanku můžeme těšit až v roce
2021.
Poté vystoupily děti a mládež z Petrovic a blízkého okolí. Členem sboru může být
každý, kdo má chuť zpívat a hrát na hudební nástroje a svůj volný čas obětuje na
společné zkoušky. Sbor zazpíval a zahrál staré české koledy a písně o narození Ježíška.
Vystoupení se velmi zdařilo a publikum účinkující odměnilo velkým potleskem.
Vánoční koncert nám všem umocnil sváteční atmosféru a za to účinkujícím patří
obrovské poděkování.
Za spolupráci děkujeme také panu děkanovi Pavlu Vybíhalovi a také vám všem,
kteří jste přispěli do kasičky na dobrovolné vstupné. Výtěžek 5 646 Kč bude využit pro
potřeby kostela.
Hodinu před začátkem koncertu byla otevřena došková chalupa s ukázkou vánoční
výzdoby (stromeček, prostřený stůl, lodičky ze skořápek ořechů, dřevěné formičky na
perníčky, vyřezávaný Betlém...). Přišlo se podívat skoro 30 návštěvníků. Vánoce
v minulých dobách byly chudší co do počtu dárků, výzdoby i pokrmů, ale byly bohatší
o prožitky a společně strávené chvíle. Vánočně vyzdobený interiér chalupy se všem
návštěvníkům velice líbil.

KONEC ROKU PATŘIL TRADIČNĚ PING-PONGU
Tak jsme zase po roce oprášili pálky, rozmotali síťky a rozložili ping-pongové stoly,
abychom mohli porovnat své síly v turnaji ve stolním tenise. Po vánočním ládování
jsme se sešli v kulturním domě na turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 19 hráčů a
několik fanoušků.
Rozdělili jsme se do třech kategorií ženy, děti a muži, kteří měli opět převahu, a
souboj byl nelítostný.
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Petrovický rybník přijel chlapům vypálit Antonín Kökeny z Polánky, který se zapotil
ve finálovém duelu s Matějem Hercikem, který obsadil druhé místo a třetí skončil
místní domorodec Ivoš Kylián.
V řadách žen zaválela Pavlína Prátová, druhá byla Gábina Herciková a třetí Petra
Stadlerová.
Dětskou kategorii jednoznačně ovládla Gábina Velebová, která ve své skupině
nebyla poražena. Druhé místo obsadila Anna Herciková a třetí místo obhájil Petr
Kylián.
Chtěli bychom poděkovat obci Petrovice za poskytnuté prostory, hospůdce
Petrovice za napájení hráčů a sponzorské dary. A také díky patří Davidu Kučerovi a SDH
Petrovice za organizaci a sponzorské dary.
Zápal do hry byl veliký, tak doufám, že se příště sejdeme zas.
BV

ČINNOST DECHOVÉ HUDBY PETROVANKA V ROCE 2019
Dubnem 2019 zahájila kapela Petrovanka sezonu účinkováním na puti ve Stříteži.
Poslední květnová neděle patřila setkání důchodců ve Vémyslicích. Sešli se tu
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příznivci dechové hudby z Rybníků, Dobelic, Petrovic a Vémyslic.
V červnu jsme zahráli na hodech v Pravicích, svatbě v Miroslavských Knínicích a
pouti v Ostašově.
V červenci to byly hody ve Smolíně, pouť v Litovanech a hody v Němčičkách.
V srpnu hody v Damnicích a Kupařovicích. V rámci hudebního léta jsme vystoupili
na náměstí v Moravském Krumlově a konec prázdnin jsme zakončili na hodech
v Šumicích.
V září nás již tradičně čekaly hody v Petrovicích a Vémyslicích.
V říjnu jsme se zúčastnili Festivalu dechových hudeb v Hevlíně. Vystoupili tu mimo
jiné také Skaláci a Amatéři.
Konec roku jsme tradičně zakončili účastí na Vánočním koncertě v petrovickém
kostele, tentokrát v menším seskupení.
Naše kapela v loňském roce koupila nový vozík na aparaturu a v dalším roce
plánujeme zakoupit nové mikrofony a reprobedny.
Děkujeme všem našim příznivcům a obci Petrovice za podporu.
Do nového roku 2020 přejeme všem čtenářům zpravodaje jen to dobré a spoustu
krásné muziky.
za DH Petrovanka Ivana Peterková

POZVÁNKY NA AKCE V ROCE 2020
datum
ne 5. 1.
so 25. 1.
so 1. 2.
so 8. 2.
ne 9. 2.
so 7. 3.
březen
ne 15. 3.
po 23. 3.
pá 27. 3.
ne 29. 3.
út 31. 3.
so 4. 4.
ne 5. 4.
pá 10.4.-11.4.
so 25. 4.
čt 30. 4.
pá 1. 5.
so 23. 5.
so 30. - 31.5.

název akce
Tříkrálová sbírka
Hasičský ples
19. Masopustní průvod obcí
Vepřové hody
Dětský maškarní karneval
19. Masopustní zábava
Velikonoční tvoření
PILULKY ochotnické divadlo
PILULKY ochotnické divadlo
PILULKY ochotnické divadlo
Smrtolka - obchůzka obcí
PILULKY ochotnické divadlo
PILULKY ochotnické divadlo
Smrtolková hostina
Hrkání
7. otevření doškové chalupy
Slet čarodějnic
15. Petrovický košt
Moravskokrumlovskem na kole
Poznávací zájezd

místo konání
obec Petrovice
KD od 20 hod.
obec
hřiště
KD od 14.30 hod.
KD od 20 hod.
KD
KD od 16 hod.
KD od 19 hod.
KD od 19 hod.
obec
KD od 19 hod.
KD od 19 hod.
obřadní místnost OÚ
obec
u doškové chalupy
hřiště
obecní sklep
mikroregion MK
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pořadatel
Obl. charita Znojmo
SDH
SPK
TJ a SPK
chasa a OÚ
SPK
Místní knihovna
SPK
SPK
SPK
místní děvčata
SPK
SPK
místní děvčata
místní hoši
OÚ
TJ
ČZS
DSO
SPK, ČZS

červen
pá 31.7. - 2.8.
so 22. 8.
srpen, září
so 12. - 13.9.
so 10. 10.
listopad
so 5. 12.
ne 6. 12.
prosinec
prosinec
so 26. 12.
ne 27. 12.
pondělky
květen – říjen
15 – 17 hod.
jaro, podzim

Turnaj v ruských kuželkách
Turnaj v discgolfu
12. Simpsnův zrychlený přesun
Malý festival loutky
Tradiční hody
Vinobraní – taneční zábava
Lampionový průvod
Mikuláš
Slavnost světla se zpěvy z Taizé
Vánoční tvoření
Setkání u vánočního stromu
Vánoční koncert
Turnaj ve stolním tenise
Pilates – cvičení pro ženy i muže
otevřeno muzeum v doškové
chalupě
fotbalové zápasy

hřiště u KD
hřiště
obec
KD
KD
KD od 20 hod.
sraz u kostela
obec
kostel
KD
obec
kostel
KD
KD 18 – 19 h.
výstava „Takoví jsme
byli…“
hřiště

TJ
Discgolfový tým
SPK
OÚ a MěKS MK
OÚ a chasa
ČZS
TJ
chasa
sbor Jez.-Maršovice
Místní knihovna
OÚ a ZŠ Lesonice
OÚ
David Kučera
Jan Hejl
OÚ
TJ

ZE SPORTU
PODZIMNÍ VÝSLEDKY FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ PETROVICE
Tak jako každým rokem se opět v tomto čísle našeho petrovického zpravodaje
v krátkosti seznámíme s událostmi v podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020
naší IV.B třídy OFS Znojmo.
Podzimní sezónu zahájila naše skupina IV.B za účasti 11 mužstev, což znamenalo,
že v každém kole byla vždy volná neděle pro jedno mužstvo. Začátek mistrovských
zápasů jsme zahájili v neděli 18. 8. 2019 doma s mužstvem Olbramovic prohrou 2-3 a

20

hned týden na to další prohra v Miroslavi „C“ 3-1. Následné zápasy už se nám herně
i výsledkově podařilo zvládnout výhrami doma s Bohuticemi 5-0 a v Rybníkách 2-5.
Následovala prohra doma s ambiciózním Dobřínskem 0-3 a remíza s Rakšicemi „B“3-3.
Nepodařil se nám ani následný zápas v Prosiměřicích, kde se nám v posledních letech
moc nedaří a výsledkem byla prohra 5-0. Poté jsme měli volný los, který nám tak
trošku pomohl a následné vítězné zápasy v Branišovicích 0-2, doma s Loděnicemi 5-1 a
v Tavíkovicích 0-3 jsme se dokázali posunout na hezké 5. místo konečné podzimní
tabulky. Tento post máme i v obou dílčích tabulkách jak pro domácí zápasy, tak i pro
zápasy venkovní.
Přes léto se nám podařilo trošku doplnit a hlavně omladit náš tým o domácího
hráče Ondru Závišku, Petra Šedrlu (syn našeho dlouholetého hráče Pavla) a taky
o navrátilce Daniela Koníka (už u nás taky hrával, ale přestoupil do MK). Do obou se
vkládá naděje do budoucnosti našeho fotbalu v Petrovicích, ale zranění nadějného
Ondry tomu vystavilo stop. Věřím a taky tajně doufám, že se Ondrovi podaří dát se do
pořádku, tak aby byl schopen návratu na trávník a pomohl klukům k udržení základny
našeho TJ. Naším nejlepším střelcem podzimu se stal Zdenek Fiala se 7 brankami, se
6 brankami se blýskla posila Daniel Koník. Dalším střelcem se vstřelenými 5 brankami
je Dalibor Řehák (tady musím zmínit, že kdyby se mu podařilo vstřelit ze vše jeho
tutovek alespoň 1/3 branek, tak už asi v Petrovicích nehraje a perou se o něj mužstva
z vyšších soutěží). Tak nevím, co by bylo lepší, zda plno branek a nemít našeho Boře
v mužstvu, anebo opak (za mě jednoznačně to druhé mít ho v mužstvu). Mezi další
střelce se zapsali Radek Světlík se 3 brankami, Petr Šedrla a Milan Vinkler se
2 brankami 2 a po 1 brance se přidali Ondra Záviška, Pavel Šedrla, Pavel Bauer a
Zdenek Štolpa. Plný počet odehraných 10 zápasů mají Řehák, Světlík, Sobotka, Šedrla
Pavel i Petr a kapitán mužstva Ondra Šabaka.
Toto cestou bych chtěl všem hráčům poděkovat za reprezentaci našeho
fotbalového oddílu TJ Petrovice a taky všem z vedení TJ i ostatním členům třeba již
neaktivním a taky těm, co svou účastí při fotbalových zápasech, ať domácích či
venkovních, pomáhají k chodu mužstva. Taky bych rád touto cestou směřoval
poděkování na obecní úřad za podporu a v neposlední řadě našim věrným fanouškům,
kteří chodí mužstvo podporovat při domácích zápasech a taky jezdí na venkovní
zápasy.
Všem sportovním fanouškům přeji vše dobré v novém roce 2020!
Olda Sobol

Tabulka okresní fotbalové soutěže IV. třídy skupiny B
po podzimní části 2019/20
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KLUB
Dobřínsko
Prosiměřice B
Rakšice
Miroslav C
Petrovice
Rybníky
Branišovice
Olbramovice B
Bohutice
Loděnice
Tavíkovice

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
8
7
7
5
4
4
3
3
2
1
21

R
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0

P
1
2
2
2
4
6
6
6
7
7
9

S
46:5
39:19
48:15
28:20
26:20
24:33
25:35
26:24
16:34
12:38
10:57

B
25
24
22
22
16
12
12
10
9
7
3

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2019
sňatky:
10. 8.
Dalibor Řehák – Jaroslava Veisová
28. 9.
Filip Klikar – Barbora Pelikánová
narodili se:
7. 1.
Josef Potůček
7. 1.
Amálie Potůčková
31. 1.
Filip Karas
27. 2.
Viktorie Kyliánová
25. 4.
Dominik Vespalec
25. 4.
Viktor Vespalec
25. 11. Monika Dvorská
zemřeli:
1. 6.
Milan Bystrý
odhlášeni:
21. 1.
Libuše Sehnalová
29. 4.
Josef Černý
29. 4.
Monika Černá
29. 4.
Liliana Černá
29. 4.
Beata Černá
29. 7.
Vojtěch Georgiev
2. 10.
František Ondra
2. 10.
Karolína Ondrová
2. 10.
Matěj František Ondra

přihlášeni:
3. 1.
Ivo Vítek
6. 3.
Petra Stadlerová
6. 3.
Stanislav Štros
29. 4.
Milan Pelikán
29. 4.
Marek Pelikán
29. 4.
Milan Pelikán
11. 5.
Štěpánka Karasová
23. 10. Rudolf Sedláček
23. 10. Tereza Sedláčková
23. 10. Kateřina Pražáková
nejstarší ženy v obci:

paní Anna Hynková, nar. 1934
paní Růžena Sobolová, nar. 1935

nejstarší muž v obci:

pan František Sedláček, nar. 1929

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019:
mužů:
žen:
dětí od 15 do 18 let:
dětí do 15 let:
průměrný věk obyvatelstva:
nejčastější dny narození:

376
153
153
6
64

42,3 let

10. 4.
26. 7.
11. 11.
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5 občanů
5 občanů
5 občanů

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
O SNECH
Na přelomu roku se málokdo ubrání bilancování toho uplynulého a zároveň přáním
a plánům do budoucna. Mnozí z nás mají svůj životní sen a na jeho uskutečnění už
pilně pracují, nebo si ho zatím jen nechávají zdát. Na rozdíl od životních snů, o jejichž
naplnění se musíme snažit, chodí za námi naše noční sny samy a bez velkého
plánování.
Sny jsou pozoruhodnou schopností naší psychiky. Sníme již před narozením a snít
nepřestáváme po celý život. Fascinují svou schopností vytvářet vlastní snovou realitu,
ve které neexistují přírodní zákony ani žádná jiná pravidla. Je možné všechno, my
můžeme být kýmkoliv, zažívat nejpozoruhodnější krajiny i příběhy. Sníme všichni, i ti,
kteří mají dojem, že nikdy žádný sen neměli a kteří si své sny v bdělém stavu
nevybavují. Dnes není mnoho těch, kteří se svými sny vážněji zabývají, ale naši předci
jim věnovali velkou pozornost nepřetržitě již od pravěku. Archeologové se domnívají,
že už jeskynní nástěnné malby zobrazují i snícího lovce a jeho sen o úspěšném lovu.
Ve starověku existovaly svatyně, kam přicházeli lidé, aby se prostřednictvím snu
přiblížili svým bohům a četli jejich vůli. Existovaly také snahy věštit ze snů
budoucnost. Dodnes se tradují některé ze snů „předpovídajících budoucnost“,
například sen o satyrovi, který se měl zdát Alexandru Makedonskému před rozhodující
bitvou o město Tyros. Přivolaný vykladač nabídl Alexandrovi výklad založený na
podobnosti slov: starořecky sá-Tyros znamená „tvůj bude Tyros“. Těžko říct, co by se
stalo s vykladačem a jestli bychom se o tomto příběhu dozvěděli, pokud by se tehdy
Alexandrovi Tyros dobýt nepodařilo… Na rozdíl od nejistého věštění budoucnosti byl
ale obecně přijímán sen jako cesta vhledu do duše a těla snícího. Do starověkých
svatyní Asklépia přicházeli nemocní snít svůj „diagnostický“ sen, ze kterého lékaři
vyčetli důležité informace o zdravotním stavu i o léčebném postupu.
Ani současný stav poznání nepodporuje představu o schopnosti snu předvídat, ale
potvrzuje úzkou provázanost snu s prožitými událostmi, s naší současnou životní
situací nebo s očekáváními. Sny odráží naše duševní a tělesné rozpoložení. Příkladem
snů reagujících na náš fyzický stav může být situace, kdy snící marně hledá záchod
nebo mu okolnosti neumožní záchod použít. Frustrace z nepříjemné situace se ve snu
stupňuje až do momentu, kdy se snící probouzí a chvátá vykonat reálnou potřebu.
Samozřejmě se může také stát, že takový sen končí „dobře“, o to větší rozčarování
ale přijde s procitnutím.
Podobně nás ale prostřednictvím snů může naše nevědomí upozorňovat na
naléhavé potřeby duševní. Řeč snů ale není přímočará, namísto logického vysvětlení
souvislostí slovy používá symbolické obrazy. Vůči symbolům v životě i ve snu jsou lidé
různě citliví a v technické a pragmatické době taková vnímavost nezažívá zrovna zlatý
věk. Dnešní člověk je snadno zahlcen racionální řečí znaků, ačkoli k nám dodnes
mohou promlouvat snové symboly zaznamenané již ve starověku. Sen egyptského
faraóna o sedmi kravách tučných a sedmi hubených, který vyložil Josef jako varování,
že po sedmi letech blahobytu přijde sedm let neúrody, snad nemáme ani dnes potřebu
vykládat jinak.
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Snaha o porozumění snovým symbolům dala časem vzniknout množství
nejrůznějších snářů, které konkrétním obrazům přiřazovaly význam. Bohužel
symboly se vyznačují právě svou provázaností s osobou a okolnostmi snícího, takže
taková přímočará spojení málokdy fungují. Snáře již nejsou zrovna v módě, ale
zábava s nimi jistě byla. O tom, jak se to má s poselstvím snu, napsal vtipnou pohádku
Splněný sen Jan Werich. Krátký úryvek rozhovoru mezi Loudalem a jeho ženou
ukazuje, jak se Loudal při výkladu svého snu opírá právě o tradiční význam uvedený ve
snáři:
Loudal: „Ženská, neblázni! Třikrát zaťukala, to je trojka. V pravé ruce kahan,
šestnáctka, šílenou spatřiti šestadvacet, kdákati slyšeti jedenáct. To je tutovka!“
Loudalka: „Blba za muže míti, to je taky tutovka!“
Znalci ví, že Loudal čísla vsadil a jel si sebevědomě do Prahy pro peníze. Čísla,
která vyšla, byla každé o jedno větší, než Loudalova vsazená. Jeho sen si s ním
nepěkně pohrál: předpověděl a zároveň nepředpověděl. Ke svému bohatství nakonec
přeci jen přišel, ale jen díky snu pražského strážníka, který jej pro jeho
politováníhodný omyl vyšetřoval.
Sny nelžou, ale není snadné jim porozumět. Pokud nám uvízne v paměti nějaký
sen, byť by to byl jen jeho útržek nebo osamocený snový obraz, můžeme
předpokládat, že obsahuje nějaké důležité sdělení. Naléhavost snu se zvyšuje, pokud
se některý snový obraz nebo motiv opakuje. Pak se můžeme k významu snu přiblížit
tak, že se ptáme, jaký pocit v nás sen vyvolal a hledat v současné situaci opodstatnění
pro takové prožívání. Může nám také pomoci zkusit si snový obraz nebo děj
„převyprávět“ jiným jazykem. Některé sny dávají smysl, když za snovými postavami
nebudeme hledat skutečné postavy v realitě, ale o každé snové postavě budeme
uvažovat jako o kusu sebe sama, o naší vlastní tendenci. Například sen, kdy se snící
snaží odjet do krásného nového domu krásným novým vozem, ale stále ho zdržují
nějaké děti, které se dostávají do ohrožení a zároveň vůz poškodí. V realitě snící děti
dokonce nemá! Žije ale tím, že se snaží „rozjet“ nový projekt a brání mu v tom vlastní
pochyby a dětinské tendence rozptylovat se nebo se chovat nezodpovědně. Sen tedy
rozhodně nedoporučuje snícímu, aby nezakládal rodinu nebo se vyhýbal dětem, ale
spíš aby se zabýval tím, co je v ohrožení a co se hlásí o pozornost. Možná se někdy
chová nezrale a tím zbytečně brzdí nebo ohrožuje svůj rozjezd, ale možná přehlíží
nějaké své důležité potřeby, které díky novému projektu zůstanou nenaplněné. Sen
v podstatě jen vznáší požadavek, aby se svou situací vědomě zabýval i v těch
rovinách, které, pohlcen svými vědomými plány, ve dne jednoduše přehlíží.
Noční sny nám tak pomáhají předcházet velkým zklamáním v životě a mohou být
dobrými průvodci našich vědomých snah naplnit si své životní sny.
Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně
jolana.buckova@gmx.net
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AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Rok se sešel s rokem, Vánoce předaly štafetu roku 2019 roku 2020, lidé se setkali
s lidmi a předávali si přání všeho dobrého pro začínající dvacítkový rok. Také já přeji
všem svým farníkům, bez ohledu na to, zda se s nimi v kostele potkávám, nebo
nepotkávám, všechno dobré do těch 366 dnů a pak především radost ze všeho, co se
skutečně podaří dobře, a pokud se něco nepodaří, tak přeji brzké vyplavení
bolestných událostí a upřímné poučení z nich, aby se špatné zkušenosti nemusely
opakovat.
Mezi kostelními vtipy koluje jeden vánoční, kdy pan farář v závěru půlnoční
bohoslužby říká: „Přeji Vám všem radost z příchodu Spasitele na svět. A těm, kteří
v kostele zase celý rok nebudou, přeji pěkné Velikonoce a vydařenou dovolenou.“
Věřím, že se s Vámi se všemi budu letos setkávat častěji a vždy si k dílčím
událostem roku 2020 popřejeme „čerstvě“ a osobně. A tak výše řečený vtip zůstane
skutečně vtipem.
Požehnaný rok 2020
P. Pavel Vybíhal, děkan

POHLEDY DO MINULOSTI
ALOIS ŠVARC - LESONICKÝ TYRŠ
Alois Švarc (*19.6.1884 Míšovice †17.4.1968 Chrlice)
pokrokový učitel, vlastenec, divadelní ochotník, včelařský odborník, vyhledávaný
řečník, zasloužilý sokolský pracovník. Pro lesonické Sokoly je významnou a klíčovou
osobnosti. Na jeho popud byla založena Tělocvičná jednota Sokol Lesonice a má velké
zásluhy i na postavení zdejší sokolovny.
Narodil se 19. června 1884 v Míšovicích (Nispitz) u Hostěradic na čp. 43 jako
druhorozený syn hospodského Filipa Schwarze a Anny rozené Katolické.
V hostěradické matrice je zapsán jako Alois Franz Schwarz, česky psané příjmení
Švarc používal po převratu. Se svým o čtyři roky starším bratrem Janem strávil Alois
v míšovické obecní hospodě, kterou měl jeho otec v nájmu, jen první roky dětství.
Možná právě ranné dětství strávené v čistě německé vsi ovlivnilo Švarcovo
vlastenecké cítění v jeho dalším životě. Do první třídy začal chodit v září 1889 do
německé obecné školy v Hostěradicích. Jeho další školní léta byla spojena s návratem
rodičů do Ivančic, odkud rodina Schwarzových pocházela. Ve druhé třídě od 27. října
1890 přestoupil do české obecné školy v Ivančicích. V Ivančicích dále navštěvoval
v letech 1896-1899 měšťanskou školu chlapeckou na Komenského náměstí.
Na měšťanku v Ivančicích vzpomíná na několika stránkách v Památníku měšťanských
škol v Ivančicích 1872-1932, vydaném na paměť šedesátého výročí trvání škol.
Po dokončení měšťanské školy nastoupil ve školním roce 1899/01 na c.k. Český
ústav ku vzdělávání učitelů v Brně Na Poříčí. Ke studiu na učitelském ústavu mu bylo
poskytnuto státní stipendium výši 300 korun, přičemž se zavázal učit na českých
obecných po dobu šesti let. Zkoušku z dospělosti pro školy obecné s českou vyučovací
řečí vykonal 14. července 1903 na učitelském ústavu v Brně. Ze 17 předmětů
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maturoval za výbornou ze čtyřech předmětů: pedagogiky, z dějepisu a nauky o ústavě,
hry na housle a tělocviku. Z ostatních předmětů byl hodnocen chvalitebnými
známkami. Bohužel se nám nepodařilo dohledat a ověřit, ale lze předpokládat,
patrně v době studií na tak vlastenecké škole, jakou český učitelský ústav byl, se Švarc
poprvé seznámil se sokolskými myšlenkami. Se sokolstvím se však mohl setkat i dříve,
je možné, že začal cvičit již na měšťanské škole v Ivančicích. Zdejší tělocvičná
jednota byla založena v roce 1887.
Po absolvování učitelského ústavu nastoupil v září roku 1904 na své první učitelské
místo na trojtřídní obecní škole v Biskupicích. Zde se seznámil se svou budoucí
celoživotní partnerkou Hedvikou Sapíkovou, dcerou lesního Františka Sapíka
z biskupické hájovny. Po krátké známosti byli dne 17. srpna 1908 oddáni v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích. Na obecné škole v Biskupicích odučil svých
prvních deset let své učitelské praxe.
Řídícím učitelem v Lesonicích
Dne 27. ledna se 29letý bezdětný učitel s manželkou Hedvikou nastěhoval do
školního bytu v Lesonicích. Vyučování v novotou zářící právě dostavěné obecní
jednotřídní škole bylo mladým řídícím zahájeno již druhého dne 28. ledna 1913.
Učitel Švarc, který na školu nastupuje plný ideálů, se na první straně lesonické školní
kroniky slavnostně zavazuje: Pokud bude v mé moci, chci k tomu ze všech sil přispěti,
aby nová škola splnila všechny naděje, jež se k ní upínají. Jak se mně a nástupcům
dílo podaří, rozsoudí potomstvo. Po zkušební době pěti měsíců byla škola dne
22. června toho roku slavnostně předána svému účelu. Moderně smýšlející učitel byl
pro Lesonice a okolí nositelem pokroku. Dokládají to dva příklady.
Již v druhém školním roce zdatný organizátor a nadšený ochotník s dětmi nacvičil
veselohru Mikuláš. Před vánocemi 21. prosince 1913 ji s dětmi představil početnému
obecenstvu a pro velký úspěch musela být hra opakována. Možná již v této době tím
byly založeny základy k slavné tradici lesonického ochotnického divadla.
V mimoškolní činnosti během roku 1914 učitel pořádal v rámci „protialkoholní
akce“ v okresu jak v Lesonicích, tak okolních vsích v Bohuticích, Miroslavi, Rešicích a
Horních Dubňanech přednášky se skioptikonem, jednoduchým promítacím přístrojem
na diapozitivy. Při té příležitosti byla 2. ledna 1914 uspořádána projekce i pro děti
zdejší školy.
Včelařským odborníkem
V chvílích volna se pokrokový správce školy věnoval včelaření. Na školní zahradě
k tomu účelu umístil dva včelí úly (včelíny), jak je patrno z dochovaného plánku školní
zahrady z roku 1923 v archivu školy. Včelaření provozoval určitě již za svého působení
v Biskupicích. Z dochovaných zápisů knínického včelařského spolku se dozvídáme
více. V lednu 1913 nastoupil do Lesonic a již 18. května uskutečnil na schůzi ve
Vedrovicích přednášku pro členy Včelařského spolku pro okres Moravskokrumlovský se
sídlem v Něm. Knínicích (zal. 1911) na téma: „O otázkách moderního včelaření.“
O měsíc později 20. července 1913 na schůzi včelařského spolku v Knínicích přednáší
spolkový referent Schwarz „O nemocech včel“ a „O včelí pastvě a vysazování
medonosných stromů“. Jednatel Jan Křeček mu ve zprávě jednatelské za rok 1913
děkoval za „poučné přednášky a obtížné cesty, které pro spolek vykonal“. Na schůzi
včelařského spolku 22. března 1914 v Dobelicích přednesl A. Schwarz přednášku na
téma: “Včelaření v jiných krajinách“. Za přednášku mu byl jménem spolku vzdán
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povinný dík. Po dobu války byla činnost spolku utlumena, ale již na první poválečné
schůzi 30. března 1919 byl uznávaný včelař Alois Švarc zvolen za předsedu
včelařského spolku s celookresní působností. Na Švarcův návrh bylo na chůzi 2. května
1920 v Knínicích schváleno podání memoranda všem poslancům politických stran na
zřízení zemské školy včelařské v Bohuticích. Inicioval také pořádání poučných
přednášek s vycházkami ke včelínům. Na Švarcův včelín do Lesonic se konala exkurze
v první neděli v září roku 1924. Pro spolkovou knihovnu nechal vyvázat odborné
včelařské knihy a časopisy. V čele včelařského spolku stál do svého odchodu z Lesonic
v září roku 1928.
Sokolem již před válkou
V dostupných pramenech se nám zatím nepodařilo dohledat, ale je zřejmé, že
Švarc byl sokolem již před válkou. Kdy se nadchl pro hlavní sokolskou ideu zdárného
rozvoje ducha i těla, se můžeme jen domýšlet a dedukovat. Cvičil snad již v době
školních let v Ivančicích a s velkou pravděpodobností vstoupil do Sokola v Brně v době
studií na učitelském ústavu. Po svém nástupu do Lesonic nejspíš chodil cvičit do
nejbližší činné tělocvičné jednoty v sousedních vsi Bohutice, kde byla sokolská
pobočka založena již v roce 1908 a Sokol zde měl mnoho příznivců. Je pravděpodobné, že zde mohl mít i své spolužáky z učitelského ústavu. Mohl jím být bohutický
cvičitel František Hejný, který učil ve školním roce 1910-11 i na obecné škole
v Petrovicích. Na Švarce zřejmě silně zapůsobilo výchovné zaměření Sokola namířené
k posílení tělesné zdatnosti, charakterové pevnosti a mužného sebevědomí. Svou roli
mohla sehrát i skutečnost, žel byl Švarc podobně jako zakladatel Sokola Miroslav Tyrš
malého vzrůstu. Měřil jen 169 cm.
Vyvrcholením sokolské tělocvičné činnosti byly všesokolské slety, kdy se jednou za
šest let sokolové všech věkových kategoriích představili divákům při veřejných
cvičeních. Každý všesokolský slet doprovázel také bohatý kulturní a společenský
program. Slet měl v členech Sokola „skovat věrnost“ k sokolství. Poprvé se Švarc na
stránkách lesonické školní kroniky zmiňuje o sokolech právě ve zmínce o všesokolské
sletu v Brně v Králově poli v roce 1914: V červnu bylo Brno svědkem velkolepých
slavností národních. Konal se v Brně Slet sokolský. Za obrovské účasti Čechů ze všech
oblastí počaly sletové slavnosti hlavní v neděli 28. června. Bohužel dosud největší
sokolská akce na Moravě byla z úřední moci nekompromisně ukončena. Již za cvičení
žen trousily se neurčité pověsti hrůzného obsahu, jež došly svého potvrzení zdrcující
zprávou, že následník trůnu a jeho choť byli v Sarajevě zabiti. Slet byl přerušen a
účastníci v chmurné předtuše se rozjížděli. Co se dále bude díti, je v rukou Osudu.
Vojín c.k. armády
Po sarajevském atentátu následovalo vyhlášení války a posléze všeobecná
mobilizace. Také Švarc byl povolán vykonat svou brannou povinnost. Do školní kroniky
15. července 1915 zapsal s notnou dávkou sarkasmu a obav: Při přehlídce v listopadu
1914 byl jsem uznán neschopen, dne 16. června 1915 při druhé přehlídce už jsem
schopen. Tož půjdu též „šířit slávu zbraní rakouských“. Snad se vrátím. Od srpna 1915
byl nasazen na východní frontě jako jednoroční dobrovolník dolnorakouskomoravského c.k. 24. pěšího zeměbraneckého střeleckého pluku. Vojenskou službu
vykonával téměř tři roky, do května 1918, kdy byl vojenské služby zproštěn, na 12
měsíců neschopen polní služby a vrátil se učit zpět do školy v Lesonicích. Do kroniky
napsal: Je mně úzko, když se dívám na vše, co vojna u nás zavinila. Vnější i vnitřní
stav školy je zanedbán, mnoho dobrých hochů již se nevrátí, moji odchovanci
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v hostinci holdují pití, kouření a kartám. To je výsledek mojí práce? Tož mohu začínat
zase znova, zase znova do práce – noviny, knihy, zpěvy, divadlo, Sokol.
Z války se Švarc vrátil, byť byl jako politicky podezřelý u vojska poznačen. Ani
řádkem se nezmiňuje, jak a kde válečná léta prožil. Ve vojenském historickém
archivu je dochovaný Švarcův kmenový list. Za velmi přínosné hodnotíme Švarcem
později zpracovaný a do školní kroniky sepsaný jmenný seznam všech odvedených
mužů z Lesonic, seznam padlých a seznam legionářů. Pořídil a potomkům tak zachoval
cenný historický pramen.
Volněji se u nás dýše
Vyhlášení Československé republiky přijal s neskrývaným nadšením a
zadostiučiněním. Naplnily se tak sokolské národní ideály, k nimž jako člen Sokola svou
činností přispěl. Do kroniky zapsal: Dnes už daleko volněji se u nás dýše, prapory
červenobílé opouštějí svoje skrýše a kde se pojednou ty zrádcovské trikolory vzaly?
Ještě večer jsem sundal poslední rakouské „veličenstvo“ a obrátil obličejem ke zdi.
A jakou radost jsem při tom měl. Vyučování jsme začali písněmi – hymnami Kdo
domov můj? a Hej, Slované!. Teď už je beze strachu můžeme zpívat ... Dnes už možno
je o všem volně psát. V osadě naší nebylo snad ani 20 lidí, kteří by byli přáli vítězství
zbraní rakouským. Mnozí a mnozí otevřeně své mínění protirakouské dávali najevo.
Oslav vyhlášení samostatnosti se zúčastnil v Brně i v Moravském Krumlově.
Ve čtvrtek nedočkavě jedem do Brna ke zdroji radosti. Všude na nádražích trikolory,
orlíčci a německé nápisy zmizely. Brna bych nepoznal, jak vše navleklo na sebe český
úbor. Ze všech očí září zvěst, že svobodni jsme.
3. listopadu jedeme do Krumlova na národní slavnost. Jede nás několik povozů
ověnčených. Na prvním voze „zelená garda“ pod zeleným hedvábným praporem. Mne
vzali hoši mezi sebe, však duchem jsem beztak k nim patřil. V Krumlově hlava na
hlavě, před Tůmovým balkonem Dr. Kopřiva, předseda Národního výboru, adresuje
na hlavy Němců a Habsburků proudy vášnivých slov. Po slavných promluvách jsou
vojáci po Krumlově a shazují tabulky německé z rohů i obchodů. Je konec
krumlovského němectví.
V neděli 15. listopadu měl Švarc přednášku o národní svobodě v Bohuticích
v přeplněném hostinci. Nepřekvapí, že se záhy po převratu přejmenoval z německého
Schwarz na česky psané Švarc a od 28. října 1918 se tak zásadně podepisuje ve všech
dochovaných materiálech.
Radost z vytoužené samostatné republiky šla u Švarce ruku v ruce se štěstím
rodinným. Teprve po 11 letech manželství se Švarcovým 10. listopadu 1919 v ivančické
nemocnici narodil syn Vladimír. Švarc do školní kroniky zapsal: Nemohu
nevzpomenouti radostné události ve zdejší škole. Podepsanému narodil se
republikán Mirek. Zapsán je v civilní matrice jménem Vladimír. Nechť je z něho
jednou dobrý republikán. O dva roky později v srpnu 1921 s neskrývanou radostí
zapsal: Zaznamenána opětně domácí událost. Dne 6. srpna narodil se podepsanému
druhý syneček Zdeněk. Připojuji opětné přání, aby též on vyrostl k ozdobě vlasti.
Bohužel o Švarcových synech se nám zatím nepodařilo dohledat další informace a je
i otázkou, zda se jeho synové dožili dospělosti. Jiní Švarcovi potomci nám zatím
nejsou známi. V pátrání budeme pokračovat.
Sokolem v lesonické jednotě
My učitelé máme teď na starosti dvoje, totiž školu přivést k největší dokonalosti
a uvědomění občanstva povznést. Činíme tak ze všech sil. Jdeme nové době
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vstříc.U nás pořádáme lidové přednášky ve škole. Dne 9. února měli jsme ustavující
schůzi Sokola. Přihlásilo se 28 členů.
Ustavující schůzi Sokola svolal Švarc do lesonické školy na sobotu 8. února 1919.
Zápis do školní kroniky psal nejspíš retrospektivně jednou za rok a spletl si den v datu
založení.
Vazbu na jednotu v Bohuticích dokládá, že v prvním roce byla zdejší jednota
pobočkou bohutické jednoty, po roce však zažádala o samostatnost. Jednota byla
začleněna do župy Jana Máchala, která vznikla v roce 1925 ze župy Rastislavovy,
založené roku 1892.
Švarcova činorodost v době jeho působení v Lesonicích po převratu si zaslouží náš
obdiv. Dobrovolná sokolská práce mu musela vyplnit veškerý volný čas. V prvních
letech Sokola zastává několik funkcí, byl jednatel, vzdělavatel, kronikář, knihovník,
archivář. A úplně v začátcích lesonické jednoty i náčelník a ve škole cvičil žactvo
i dorost. Své dobrovolně převzaté povinnosti plnil se sokolskou samozřejmostí a
skromností. Vytížen byl také na úrovni sokolské Župy Jana Máchala, kde byl po celá
20. léta okrskovým důvěrníkem, v roce 1923 II. župním náměstkem. Jako důvěrník i
vzdělavatel jezdil do jednot na dozory, organizoval veřejná cvičení, Husovy oslavy,
okrskové podniky a spojoval jednotlivé jednoty se župou jako člen župního
předsednictva.
Okolní jednoty vyrostly v popřevratové euforii roku 1919 jako houby po dešti.
V našem okolí bylo během toho roku založeno sedm jednot. Z původních tří
předválečných (Krumlov, Bohutice, Skalice) se krumlovský okrsek ustálil na počtu 14
jednot. Švarc žil Tyršovým heslem Věčný ruch, věčná nespokojenost. Vypadá to, že se
nezastavil.
Švarcovo nasazení bylo řízeno sokolským přístupem „jenom práce všech vede ku
zdaru, postoupili jsme hodně kupředu, pracujeme více a výsledky budou o tolik větší,
oč bude větší úsilí.“ Jako vzdělavatel konal ve své jednotě přednášky, nacvičoval
divadla, organizoval sokolská veřejná cvičení, psal do Hlídky sokolské v nezávislých
regionálních novinách Zájmy lidu, které vycházely v Národní knihtiskárně
v Moravském Krumlově. Občas napsal příspěvek i do župního věstníku Tyrš.
V zápisech výborových schůzí Sokola můžeme zaznamenat, že přibývá zápisů, ve
kterých si Švarc ztěžuje na liknavost členstva, které mnohem víc holduje zábavám
pochybného rázu nežli cvičení. Opakovaně se na schůzích jednoty projednává
vyloučení těch, kteří nechodí pravidelně do cvičení. V prosinci 1921 si na výborové
schůzi ztěžuje na nezdar ve cvičení mužů a dorostu. Nadřeme se se žactvem
a dorostem a jen je trochu vycvičíme, tak přestanou chodit. Dobrý život v jednotě
spočíval právě na pravidelných cvičeních ve všech složkách a na to Švarc dbal
především. Při otevírání sokolovny v Rakšicích v srpnu 1922 sestry a dorostenky na
jeho výzvu nenastoupily a odešly z průvodu. Sestrám bylo vytknuto jejich nesprávné
počínání, které je hanbou pro celou naši jednotu. Ze zápisů cítíme, že se Švarc ve
svých postojích radikalizuje a nejspíš svým direktivním přístupem mohl i odrazovat.
Na druhou stranu, sokolství stavělo na tom: že se podrobujeme kázni dobrovolně
a proto bezvýhradně. Švarcovi se sokolská činnost stala cílem nekompromisnosti
v sokolských zásadách – organizovanost, ukázněnost a připravenost. Není divu, že
musel narážet na nepochopení.
Paže tuž, vlasti služ!
Švarc měl Tyršovými slovy „jasný úkol, směr a cíl“. Tou metou a vizí byla vlastní
tělocvična, tedy vlastní sokolovna se sálem s jevištěm a se sborovnou, kde bude
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umístěna knihovna a čítárna. Vize jasná, ale pro malou venkovskou jednotu
představovala velké sousto. Od roku 1922 Švarc napne všechny síly a jeví se, podle
dostupných pramenů, že jeho role v otázce vlastní sokolovny byla naprosto zásadní.
Dne 9. dubna 1922 Sokolové za hotové zakoupili od Rudolfa Kinského parcelu 67/2 za
4 tis. Kč, což vycházelo cca 80 Kč na člena. Projekt na stavbu byl zadán zednickému
mistru Janu Herfortovi z Moravského Krumlova. Švarc je podepsán jako jednatel na
návrhu projektu. Uskutečnění stavby nešlo tak rychle, jak by si Švarc představoval,
ale během dalších dvou let se ke stavbě přistoupilo.
Na valné hromadě 13. ledna 1924 podává Švarc jednatelskou zprávu: Všech
podniků jsme se zúčastnili, všechny povinnosti jsme splnili, všechny příspěvky máme
zaplaceny. Nic nám nechybí, máme výborné pracovníky, jen tělocvična chybí. Nepřál
bych si nic jiného jen abychom příští valnou hromadu již konali ve svém domě.
A pak to šlo ráz na ráz a během čtyř měsíců roku 1924 byla sokolovna svépomocí
postavena. Bratři a sestry byly vyzváni k odpracování své pracovní povinnosti. Byly
stanoveny dny v týdnu, kdy byly povinni pomáhat při samotné stavbě. Do zápisů Švarc
neopomněl zdůraznit: Když by se někdo zdráhal pracovat, bude líp, když nebude
členem Sokola.
Slavnostní otevření sokolovny spojené s veřejným cvičením 17. srpna 1924 bylo
velkým svátkem a Švarcovi zadostiučiněním, že když se chce, tak to jde. Náklady na
stavbu sokolovny vyšly cca na 80 tis. Kč.
Na valné schůzi 31. ledna 1926 pronesl projev: Nač nesmíme zapomenout? Co je
účelem Sokola? Povznášet mravní a tělesné síly národa československého. Čili jedním
slovem: vychovávat. Ovšem vychovávat lze jen toho, kdo o to stojí. Vytýká se mě, že
si počínám moc přísně. Mnozí členi se nedovedou do očí postavit a jen po straně
rejpají a brojí. Poslouchání cizích, kteří jsou mnohým členům evangeliem, svým
nevěří a hledají nějaký postranní cíl.
Názorové neshody vytvářely ve vedení sokola napětí. Starostovi Františku Slámovi
byla vyslovena nedůvěra. Po hodech roku 1926 odstoupil i místostarosta Štěpán
Sobotka. Při přípravách na veřejné cvičení je na pozvánce zdůrazněno, že účast je
nutná, aby se rozvrhla práce o veřejném. Nedostaví-li se většina členů, nebudeme
raději veřejného konati. Několik bratří a sester nebude se dřít za všechny.
Antiklerikál
Nejspíš již v době studií v Brně na učitelském ústavu se dostal do společnosti módní
vlny tehdejších „volnomyšlenkářů“. Jejich heslo „pryč od Říma“ mohlo radikálního
Švarce velmi oslovit. Oddavky v roce 1908 ještě proběhly v kostele, ale záhy po
převratu, dne 11. července 1919 Švarc pro ateistické přesvědčení vystoupil
z katolické církve. Do školní kroniky správce školy výmluvně napsal: My už se přestali
ve škole modlit hned 29. října 1918. A pan farář dne 4. listopadu nesměle prohlásil,
že ještě postaru jde vyučovat náboženství. Hostěradický děkan Švarcův rozchod
s církví neopomenul dopsat do poznámky ke křestnímu matričnímu záznamu.
Mezi zdejším zbožným venkovským obyvatelstvem si Švarc vysloužil nálepku
bezvěrce a odsouzení zejména ze strany faráře. Mezi lidem se říkalo, že snad měl
zaplaceno za každou získanou duši – nicméně je fakt, že ve zbožném kraji kolem
Petrovic udělal takovou propagandu, že strhl spoustu lidí. Jeho příkladu následovalo
deset lesonických občanů a z Petrovic Jan Fiala z č. p. 27. Náboženské vyznání se
uvádí ve sčítání lidu z 15. února 1921.
Švarcovy nekompromisní proticírkevní postoje se odrazily také v činnosti samotné
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sokolské jednoty. V zápisech z výborových schůzí se řešily 20. srpna 1921 dva případy
nesokolského jednání členek Sokola. M. Jelínková se účastnila pouti v Hlubokých
Mašůvkách a při hasičské zábavě prodávala odznaky s německým pozdravem „Gelobt
sei Jesus Kristus“, což budilo všeobecné pohoršení. Švarc prosadil, že byla z jednoty
vyloučena. Terezie Kohoutková se také zúčastnila pouti do Mašůvek, ale omluvila se
že je to více méně projev klerikalismu, třeba že ona se účastnila neúmyslně a jen jako
by šla na nějaký výlet.
Dopad na dění v jednotě mělo i rozhodnutí starosty Sokola Františka Slámy z č.p.
47. Když se 37letý František Sláma rozhodl v červnu 1926 oženit, vstoupil zpět do
katolické církve. Na Švarcův návrh mu po tomto rozhodnutí byla jako starostovi
Sokola vyslovena nedůvěra, na kterou Sláma reagoval svým odstoupením z funkce.
S konzervativním petrovickým farářem Arnoštem Svobodou byl Švarc pro své
antiklerikální postoje a propagaci kremace jako způsobu pohřbívání v nepřátelství,
které přerostlo ve vzájemné antipatie. Trnem v oku byla i skutečnost, že se sokolovna
stavěla hlavně o nedělích, která je pro katolickou církev dnem odpočinku. Když se
později vyhrotily spory s lidoveckým vedením obce, přispělo to nejspíš k Švarcovu
rozhodnutí z Lesonic odejít.
Odchod z Lesonic
Vyhrocené vztahy s obcí, neshody v sokolských řadách, do toho vysilující práce ve
škole. Prohlubující se antipatie s petrovickým farářem. Švarcovi bylo 44 let, měl dva
malé syny a asi se dostavily i zdravotní problémy. V únoru a březnu 1928 si správce
školy musel vzít ze školy zdravotní dovolenou. Úlevu ze zdravotních důvodů nejspíš
využil k přípravě na zkoušky způsobilosti pro školy měšťanské, kterou vykonal v dubnu
téhož roku. Nejspíš v něm již delší dobu zrálo rozhodnutí k odchodu.
Na stránkách školní kroniky Švarc v posledním zápisu z 31. srpna 1928 napsal:
Loučím se se školou i obcí těžko, neboť příliš jsem zde zakotvil. Odcházím
z několika důvodů. Z nejvážnějším je, že zdravotně mne zmáhala práce na zdejší
škole, které po restrikci na neurčito zase se stala jednotřídní. A ku vyčerpávající
práci školní přistupovala neméně vyčerpávající práce mimoškolní, jíž jsem si
vrchovatě nakládal.
Na konci svého působení musím zodpovědět otázku, pokud jsem splnil co jsem si
před 15 lety umínil vykonat ve zdejší obci. Jsem si dobře vědom, že nevyplnil jsem
svého úkolu dokonale a že můj život a konání nebyl bez velikých chyb.
Ale mohu jedno říci, že nikdy jsem neměl na mysli svého prospěchu osobního, ale
že veškerá moje práce měla jediný cíl, jímž bylo blaho mých svěřenců, prospěch obce
a národa. A vůdcem byla mně láska k dětem a občanům. A že jsem štěstí svého života
hledal a našel v usilovné práci ve škole i mimo školu, to je, co mohu uvésti jako
odpověď na otázku, jak jsem splnil svůj úkol.
Je s podivem, že se za 15 let působení v lesonické škole nedochovala jediná školní
fotografie, na které by byl řídící Švarc. Věřím, že se ještě v nějaké pozůstalosti mezi
lesonickými či petrovickými objeví.
V září 1928 se Švarcovi odstěhovali do Ivančic do domu po rodičích v Široké ulici č.
111 vedle nemocnice (dům byl v 60. letech zbořen). Švarc nastoupil jako odborný
učitel chlapeckých měšťanských škol na Komenského náměstí, jeho žena Hedvika na
místo učitelky, později ředitelky v mateřské škole. Kromě toho učil i na všeobecné
živnostenské škole pokračovací v Růžové ulici. Od roku 1931 převzal jako odborný
učitel vedení učňovské nedělní besídky při živnostenské škole. Z doby jeho působení
na ivančické měšťanské Jubilejní škole T.G.M. Na Brněnce jsou dochovány dvě
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popsané fotografie s učitelským sborem. Díky nim jsme identifikovali Švarce na
sokolských fotografiích z doby jeho působení v Lesonicích.
Co bylo dál? Jaký byl další životní osud učitele Švarce? I v Ivančicích byl nadále
činný v Sokole. Vedl vzdělávací odbor, který pod jeho vedením vyvíjel značnou
aktivitu, do roku 1938 zůstal v předsednictví Župy Jana Máchala jako okrskový
důvěrník. V době druhé světové války nám stopy po Švarcovy mizí. Ze školství odchází
do penze nejspíš v polovině válečných letech. Jak prožil následujících dvacet let
zatím netušíme. Víme jen, že zbytek života prožil v Ivančicích. Z trvalého pobytu
v Ivančicích byl odhlášen v prosinci roku 1967. Poslední měsíce života strávil v Ústavu
sociální péče v Chrlicích, kde 17. dubna 1968 ve věku 84 let zemřel na zánět plic. Jeho
kremace na ústředním hřbitově v Brně se konala 23. dubna 1968. Podle záznamů
Správy hřbitovů byl popel zesnulého Aloise Švarce rozptýlen na loučce č. 2 na
Ústředním hřbitově v Brně dne 8. srpna 1980.
Sokolský nekrolog
Z řad našich odešel dobrý bratr Alois Švarc, řídící učitel v Lesonicích, později
učitel v Ivančicích. Byl z těch, kteří prakticky prováděli heslo Masarykovo, že třeba
národu práce tiché, takové, jíž se každý vyhýbá. A té nakládal si vrchovatě, navzdory
svým letům a své nemoci. Jak opravdově žil své sokolství, o tom svědčí i to, že rozešel
se hned po převratu s římskou církví a ustanovil, aby bylo tělo jeho ohněm stráveno.
(dle Švarcova nekrologu Františku Hejtmánkovi z Němčic, věstník Tyrš 1923, s. 6.)
Pamětní deska
Alois Švarc věnoval lesonickým Sokolům podstatnou část svého života. Zanechal po
sobě mnoho své práce, mnoho dokladů příkladné obětavosti pro sokolskou myšlenku.
Díky jeho přístupu a osobnímu nasazení se podařilo postavit zdejší sokolovnu.
Zaslouží si, aby nebyl lesonickými zapomenut. Dne 15. června v rámci oslav
100. výročí založení TJ Sokol Lesonice mu byla na čelní zdi sokolovny odhalena
pamětní deska.
Eva Grunová

Švarcův rukopis a podpis, ze školní kroniky, nestránkováno
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Kmenový list vojína A. Schwarze, VHA Praha

Ivančice,
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Alois Švarc
na VII. všesokolském sletu v Praze 1920

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY
Všechny živé bytosti kromě člověka vědí, že smyslem života je radovat se z něj.
Tento citát napsal britský básník Samuel Butler, ale daleko před ním napsal římský
filosof a básník Seneca „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl, či ne. Má takový
smysl, jaký mu dáme“.
Tak pojďme společně za pomocí bylin vytvářet život zdravější a radostnější
v souladu s cyklem přírody, právě probíhajícím ročním obdobím a dejme mu takový
smysl, aby naše dny života plynuly v harmonii s přírodou.
Doputovali jsme k nejkrásnějšímu období v roce a tím je doba vánoční. Čtyři týdny
před Vánoci začíná doba adventní. Příroda už spí zimním spánkem a my bychom měli
zpomalit, zklidnit se, užívat si ticha a odpočinku a tím čerpat nové síly do nového
začátku. Teď neřeknu nic nového, každý začátek je velmi těžký.
Zimním slunovratem přichází nový počátek. Příroda i všichni živočichové včetně
člověka se připravují na přicházející nové jaro. Toto období je zkouškou naší imunity.
V prosinci si chráníme střeva, a to hlavně střevo tlusté, které je největším orgánem
naší imunity. Je to až 70 %.
Oslabení tlustého střeva znamená časté rýmy, virózy, krvácení z nosu atd. V tomto
čase doporučují bylinkářky přijímat potraviny teplé povahy a dostatek vlákniny.
Uvede bych rýži, oves, pohanku, čočku, růžičkovou kapustu, kysané zelí, pórek.
Z ovoce jablka, hrušky, fíky, ořechy, kaki. Na pití dejte přednost teplému čaji před
studenou vodou.
Nedoporučují se potraviny chladné povahy, ty mají své místo v letním období.
Ochlazují také sýry, mléko a mléčné výrobky. Přinášejí chlad a zahleňují.
Pokud už jste onemocněli virózou, uvařte si rýmovníkový, lipový, zázvorový nebo
fenyklový čaj, lehněte do postele a celé dny
popíjejte některý z těchto čajů. Už léčitelka
Hildegarda z Bingenu psala o vynikajících
účincích fenyklu. Malý úryvek: „Budete-li jíst
fenykl každý den, potlačíme výskyt špatných
šťáv, zbavíte se páchnoucího dechu a prosvětlíte
své oči“.
I v zimním období, pokud nemrzne, najdeme
spoustu bylin, které nám dodají vitamíny
a stopové prvky. Všichni je máme na svých
zahradách nebo kolem svých příbytků. Dá se
najít pampeliška, jitrocel, řebříček, popenec,
ptačinec, kokoška atd. Přidávejte v hojnosti do
jídel.
Přeji vám co nejlepší vstup do nového roku,
abyste ve zdraví a v co nejlepší kondici, plni sil
přivítali nový příchod jara. Těším se na všechny
příznivce bylinek při otevírání naší pohádkové
doškové chaloupky.
Zdeňka Bognerová
použitý obrázek: www.google.cz
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ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ
nejnižší noční teplota
nejvyšší noční teplota
průměrná noční teplota
nejnižší denní teplota
nejvyšší denní teplota
průměrná denní teplota
celkové srážky

říjen 2019
-2 °C
+11 °C
+6 °C
+6 °C
+21 °C
+14 °C
28 mm

listopad 2019
-1 °C
+9 °C
+5 °C
+4 °C
+14 °C
+9 °C
37 mm

prosinec 2019
-7 °C
+6 °C
-1 °C
-1 °C
+11 °C
+4 °C
52 mm

Část měsíce září bylo polojasno, část oblačno, vítr a mlhy. Kvetly petrklíče,
pampelišky a létaly husy.
V listopadu bylo celkem 26 dnů oblačno a 18 dní zataženo. Vyskytovaly se mlhy a
foukal vítr. Kvetly pampelišky, fialky a byla zpozorována i kvetoucí jabloň.
V prosinci bylo 17 dnů oblačno, 10 dnů zataženo a 10 dnů mlhy a větrno. Ve dnech
2. 12. a 12. 12. byl sněhový poprašek. Létaly husy a volavky.
Jaroslava Vespalcová

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
ROK 1955 (pokračování)
Až do října 1955 měla zdejší národní škola staré nehygienické školní záchody, které
pocházely v původním stavu z r. 1830. Při adaptaci školní budovy v r. 1933 ke stavbě
nových záchodů nedošlo z nedostatku finančních prostředků. Teprve letošního roku se
podařilo řediteli školy Oldřichu Kosíkovi vybojovati na tuto adaptaci částku 39.500 Kč
a tato adaptace byla zařazena do generálních oprav ONV v Mor. Krumlově.
S adaptací záchodů bylo započato 23. 8. 1955 a adaptace byla skončena 10. 10.
1955. Na adaptaci škol. záchodů pracovala solidní pracovní skupina Okresního
stavebního podniku v Mor. Krumlově a mimo toho se zapojili do pomocných prací
brigádně žáci, učitelé a rodiče.
Ve dnech 11. – 13. 10. 1955 byl proveden generální úklid jak nově postavených
splachovacích záchodů, tak také celé školy, poněvadž v důsledku prováděné adaptace
prázdninový úklid nemohl býti dostatečně proveden. Úklid provedly maminky žáků ve
smyslu svého závazku v soutěži Praha – Brno ve zvelebení škol. Ze 32 maminek
pracovalo dobrovolně 28, z toho nejvíce žena ředitele školy Fr. Kosíková.
Na adaptaci škol. záchodů tedy odpracovali:
Žáci /úklidové práce/
………………………………… 118 prac. hodin
Učitelé /pomocné práce/
……………………………... 18 prac. hodin
Maminky /čištění školy – z toho žena
řed. F. Kosíková 15 hodin/
…………….. 77 prac. hodin
Frant. Kosíková /pomocné práce při zřízování
nové jímky aj./
………………………… 17 prac. hodin
Celkem dobrovolně odpracováno
………………….. 230 prac. hodin
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Zdejší škola má tedy nové splachovací hygienické záchody jako jedna z prvních
škol na okrese. Nové záchody jsou účelně řešeny a zdravotně nezávadné a skýtají tak
záruku preventivní ochrany proti šíření nakažlivých nemocí u dětí.
Adaptací nových splachovacích škol. záchodů však zdejší škola ztratila kabinet na
uložení pomůcek, ze kterého byly tyto záchody adaptovány. Poněvadž pro názornost
vyučování je nezbytně třeba kabinetu pro uložení pomůcek, bude nutno se stavbou
kabinetu počítati ve výhledovém plánu v příštích letech.
Stejně bude nutno počítati se stavbou záchodu u bytu ve škole, který dosud chybí,
takže ředitel školy se svou šestičlennou rodinou musí choditi na záchod v noci, za
mrazu i deště přes otevřený dvůr, při čemž musí rozsvěcovati a shasínati devatero
světel a otevírati a zavírati devatero dveří.
Postavení nových splachovacích školních záchodů jest významným krokem
kupředu, svědčí o příznivém poměru ke škole a dává předpoklady a naději k provedení
dalších nutných adaptací na zdejší škole i v letech budoucích…
pokračování zápisu r. 1955 příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice.

Výstava "Takoví jsme byli ...”
V letošním roce budeme v prostorách doškové chalupy připravovat výstavu
s názvem "Takoví jsme byli". Rádi bychom si touto výstavou připomněli dobu
dětských let a všeho, co s tímto bezstarostným obdobím souvisí. Základem
výstavy jsou fotografie dětí od 20. let do poloviny 70. let, které se nám
podařilo shromáždit v obecním fotoarchivu. Na den zahájení letošní sezóny
v došce 25. 4. 2020 bychom chtěli poprosit o zapůjčení starých odrážedel,
kočárků, dětských knih, hraček, pohlednic, zkrátka, co se hodí k tématu.
Také prosíme o zapůjčení fotografií z vítání občánků z konce 80. let
a z dětských karnevalů z 50.-70. let, případně zaslání skenů.
Podepsané zápůjčky shromažďujeme na OÚ.
Děkujeme!!!
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Pracovní dny
7:18 9:38 11:38 12:38 13:38
7:43 9:57 11:57 12:57 13:57
8:00 10:00 12:00 13:00 14:00
10:14
13:14
8:53 10:53 12:53 13:53 14:53
14:38
14:57
15:00
15:53

15:38
15:57
16:00
16:14
16:53

4:16
5:01
5:15
5:21
5:45

5:26
6:03
6:17
6:21
6:45

6:21
7:06
7:20
7:44

7:56 8:56
8:35 9:43
8:49 9:59
9:13 10:21

Pracovní dny
10:56 12:56 13:56
11:43 13:35 14:35
11:59 13:49 14:49
13:51 14:51
12:21 14:12 15:12

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

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

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

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

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

14:56
15:35
15:49
15:51
16:12

Zastávka
Miroslav
Petrovice
MK nám.
MK aut.n.

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

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

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

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

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

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

15:56
16:35
16:49
16:51
17:15

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

16:56
17:35
17:49
17:51
18:12

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

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

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

6:56
7:35
7:49
8:13

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

18:56
19:35
19:49
20:13

17:36
18:00
18:14
18:53

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

Sobota + neděle
12:56 14:56 16:57
13:35 15:35 17:35
13:49 15:49 17:49
14:13 16:13 18:13

Sobota + neděle
5:36 9:36 11:36 15:36
6:00 10:00 12:00 16:00
6:14 10:14 12:14 16:14
6:53 10:53 12:53 16:53

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

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov

Zastávka
MK aut.n.
MK nám.
Petrovice
Miroslav

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice – Miroslav

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

17:38
17:57
18:00
18:14
18:53

(beze změny oproti roku 2019, pro zájemce
k vyzvednutí na obecním úřadě ve zvětšeném
formátu zdarma)

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

Linka 432 Znojmo - Hostěradice - Moravský Krumlov - Ivančice

Zastávka
Ivančice
5:08 6:08
MK nám.
MK aut.n. 4:16 5:31 6:31
Petrovice 4:30 5:45 6:45
Znojmo
5:08 6:28 7:25

Linka 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice – Znojmo

Jízdní řády IDS JMK pro rok 2020

