ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Petrovice jako na dlani. Foto: Zdeněk Vošický, červen 2013

ročník 14, číslo 4/2021 (říjen, listopad, prosinec)

V pátek 12. listopadu 2021 se konal pro děti Lampionový průvod.
Kvůli „covidovému“ omezení shromažďování osob
se tentokrát musely děti obejít bez stezky odvahy.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
za rokem 2021 se definitivně zavřela vrátka. Dalších 365 dnů je za námi, přesto bych
se za nimi na stránkách zpravodaje ohlédla.
Nejčastěji skloňovanými slovy jsou už druhým rokem pandemie, covid, koronavir.
A vše nasvědčuje tomu, že se z této nemoci svět jen tak rychle nevyléčí. Ani naší obci
se covid nevyhnul a mnozí jste zažili neradostné chvíle, kdy jste měli strach o své
zdraví, případně vám onemocněl někdo z rodiny či blízkých. Vědci postupně
vynalézají léky, epidemiologové hledají způsoby, jak šíření co nejvíce omezit
a politikové vydávají nařízení, jak lid chránit a přitom neohrozit ekonomiku. Nám pak
nezbývá než vše respektovat a řídit se doporučeními odborníků, jejichž názory
bohužel nejsou jednotné.
Rok 2021 se do historie jižní Moravy zapsal ještě další katastrofou, a tou bylo
červnové tornádo. Následná solidarita celého národa byla úžasná a ještě jednou
děkuji všem našim občanům, kteří finančně či materiálově podpořili sbírky, nebo
se osobně vydali na pomocné práce do postižené oblasti.
A jaká byla činnost zastupitelstva obce v oblasti shánění finančních prostředků?
Opět jsme zkoušeli získat co nejvíce peněz z dotačních programů, abychom mohli
uskutečnit připravené investiční akce. O některých se budu podrobněji zmiňovat
v rubrice „Informace občanům“.
V souvislosti s udělením příspěvku od předsedy SMS ČR JUDr. Stanislava Polčáka
jsme v rámci programu Informovaná obec 2021 získali 15 000 Kč pro obecní zpravodaj.
Mnozí jste jistě zaznamenali, že dětské hřiště u kulturního domu bylo doplněno
dalšími prvky a tyto jsme mohli pořídit díky dotaci ve výši 348 837 Kč z Ministerstva pro
místní rozvoj (MMR). Celkové náklady činily 498 344,55 Kč.
Pomocí další dotace z MMR v částce 1 015 515 Kč (celkové náklady 1 665 778,89 Kč)
se opravila místní komunikace v lokalitě rodinných domů pod zemědělským
družstvem označená jako MK-A dle pasportu místních komunikací. S touto stavební
akcí úzce souvisela i oprava chodníku podél této silnice v celkové výši 378 503,46 Kč,
na kterou jsme získali dotaci od Jihomoravského kraje v hodnotě 50 % ceny díla, tj.
189 251,73 Kč
Kraj nám také uvolnil dotaci 37 500 Kč na následnou péči o zeleň (arboristické
ošetření vzrostlých stromů, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb včetně zálivky
– celkem za 95 234,32 Kč).
Ministerstvo obrany poskytlo 74 195 Kč na opravu pomníku obětem války a jsem
velmi ráda, že se podařilo obnovit i nápisy míst úmrtí padlých. Náklady na celou akci
činily 101 270,84 Kč.
Další dotace ve výši 210 000 Kč byla z úřadu práce na vytvoření dvou pracovních
míst na veřejně prospěšné práce, díky které jsme mohli od května do listopadu
zaměstnat dva místní občany Pavla Vaculíka a Karla Tréška.
Z předchozích podaných žádostí nám byly v roce 2021 poskytnuty přislíbené
finanční prostředky, a to ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové částce
73 074 Kč na výsadbu stromů v obci a z Ministerstva životního prostředí 761 016,32 Kč
na Interakční prvek IP (alej). Jedná se o obnovenou polní cestu mezi obcemi Petrovice
a Dobelice. Celkem tato akce stála 821 096,19 Kč. Dle smlouvy je řešena i následná
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péče, kterou zajišťuje zhotovitel – firma Kavyl. V roce 2021 činily náklady na tyto
práce 100 488,83 Kč, dotací bylo pokryto 80 391,13 Kč.
V roce 2022 by měla být dokončena rekonstrukce polní cesty „Na Chmelinkách“,
která spočívá ve vystavění cesty s vsakovacím příkopem, obnově propustků a vysázení
65 ovocných stromů. Na tento záměr máme podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace
ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR na
částku 4 981 785 Kč. Celkové náklady budou činit 5 220 509 Kč.
V novém roce 2022 nás čeká velká investiční akce – zasíťování stavebních parcel v lokalitě Za Humny. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Na tyto
práce se bohužel nevztahuje žádný dotační titul, vše bude hrazeno z rozpočtu obce.
V hlavách se nám rodí stále nové nápady, jak zkvalitnit život občanů a vylepšit naši
obec. Budeme doufat, že v budoucnu budou vypsané příhodné dotační tituly
a budeme úspěšní v získání finančních prostředků…
Závěrem bych ráda poděkovala všem zaměstnancům obce za jejich práci a čas,
který věnují své vesnici. Vážím si toho, co každý z vás (ať zaměstnanec či občan)
pro Petrovice dobrého vykoná!
Z celého srdce přeji všem hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, úspěchů
a vzájemné lásky.
Ať ten dvojkový rok vyjde na jedničku!
Irena Závišková

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
65. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. října 2021
• ZO vzalo na vědomí zápisy finančního a kontrolního výboru.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2021.
• ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na akci „Oprava místní
komunikace MK-A v obci Petrovice“ ve výši 1 015 515 Kč.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o úvěru mezi Českou spořitelnou a.s. a obcí
Petrovice. Předmětem smlouvy je financování projektu „Petrovice, Polní cesta
VC21“, výše úvěru činí 3 500 000 Kč, splatnost do 31. 7. 2023.
• ZO projednalo a schválilo žádost manželů P. o souhlasné stanovisko s novostavbou
rodinného domu na p. č. 2770 a 2965.
• ZO projednalo žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. o souhlasné stanovisko
se stavebním záměrem pro stavbu „Petrovice – Obec: NN příp. kab. ved.“. Jedná se
o umístění kabelového vedení na obecní pozemky p.č. 616/17, 2762, 2965, 2739,
1679/8, 1679/3, 2750, 613/7, 613/30, 2760/2, 2759/2, 2757/2, 2756/2, 2753
a 2961/2. ZO podmiňuje souhlas s navrženým vedením kabelu tím, že bude
umístěn minimálně 60 cm od hranice uvedených obecních parcel s pozemky
ve vlastnictví stavebníků. Důvodem je ponechání volného místa pro budoucí
umístění el. vedení a základů stožárů veřejného osvětlení. Současně ZO schvaluje
Smlouvu č. ZN-001030066239/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Smlouva je uzavřena za účelem
umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN, kabelová skříň a uzemnění na výše
uvedených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 4 900 Kč.
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• Starostka informovala ZO o zvýšení finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok
2022 a roky následující, která činí 100 Kč / obyvatel / rok.
• ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků J. a T. M. o souhlasné stanovisko s vybudováním „novostavby hospodářské budovy“ a „Oplocení pozemku – zděné oplocení
v = 2,50 m“ na pozemku stavebníků p. č. 51/1 a sousedního pozemku p. č. st. 165.
• ZO projednalo organizační zajištění vítání občánků, které se bude konat v neděli
24. 10. 2021.
66. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. listopadu 2021
• ZO projednalo a neschválilo žádost D. Z. na směnu pozemků.
• ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2022.
• ZO projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2022-2024.
• ZO vzalo na vědomí informaci o plánované uzavírce silnice do Moravského
Krumlova z důvodu provádění stavby „III/4135 Mor. Krumlov – Petrovice, oprava
silnice“ v době od 15. do 30. 11. 2021.
• ZO projednalo a schválilo souhlas zřizovatele s projektovými záměry Mateřské
školy Petrovice a jeho zařazením do Strategického rámce Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II.
• ZO projednalo a neschválilo žádost M. T. o navýšení pracovního úvazku z 6 na
8 hodin.
• ZO projednalo a schválilo záměr na směnu části obecního pozemku p.č. 2116 v k.ú.
Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 422 m2.
67. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. listopadu 2021
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2021.
• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je změna
výše úhrady ročního finančního příspěvku obce na částku 100 Kč na obyvatele.
• ZO projednalo a schválilo přijetí K. T. do pracovního poměru od 1. 12. 2021 na dobu
určitou 12 měsíců.
• ZO projednalo žádost občanů o pokácení stromů (dřezovců trojtrnných)
na hřbitově a zhotovení chodníku kolem urnových hrobů. ZO rozhodlo žádosti
o pokácení stromů prozatím nevyhovět a připravit koncepci budoucího uspořádání
nové části hřbitova včetně vybudování chodníků.
68. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. prosince 2021
• ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Petrovice č. 1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku
činí 650 Kč za občana a rok, vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2022.
• ZO projednalo a schválilo výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci
pro výběr zhotovitele na stavební akci „Petrovice, zasíťování nových stavebních
parcel – I. etapa“. Termín podání nabídek do 13. ledna 2022 do 15:00, otevírání
obálek a výběr zhotovitele 13. ledna 2022 od 18:00. Osloveny budou firmy Colas
CZ, a.s., Praha, MK stav invest s.r.o., Hrotovice, Geo-stav Valeč, s.r.o. a MBM
TRADE CZ, s.r.o., Praha.
• ZO projednalo a neschválilo žádost L. K. a E. B. o koupi pozemku p. č. 2848.
• ZO projednalo žádost manželů Z. o vyjádření obce k vybudování vodovodní
přípojky k jejich rodinnému domu č.p. 86 přes obecní parcelu p. č. 1699/3.
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ZO schválilo souhlasné stanovisko s navrženou trasou vodovodní přípojky a s uložením potrubí do uvedeného obecního pozemku.
ZO projednalo a schválilo záměr na směnu části obecní parcely p. č. 1699/3
o výměře cca 3 m2. Jedná se o část pozemku před vjezdem u RD č. p. 86. Obec nechá zpracovat příslušný geometrický plán.
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o finanční podporu v Adfors grantu, a to
pořízení 4 ks stojanů na kola na veřejná prostranství a dřevěný box na úschovu
hraček u dětského hřiště vedle kulturního domu.
ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době
vánočních prázdnin v době od 22. 12. do 31. 12. 2021. Provoz bude obnoven
v pondělí 3. ledna 2022.
ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK, oblast Západ, Znojmo o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les (2 ks ořešáků) na pozemcích p. č. 614/90 a 614/95.
Podmínkou je náhradní výsadba 2 ks ořešáků na jižní okraj pozemku p. č. 2529.
ZO projednalo a schválilo podání přihlášky do soutěže Cena za krajinu uspořádané
Jihomoravským krajem.

69. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. prosince 2021
• ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Petrovice na rok 2022.
• ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na roky
2022-2024.
• ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2021 k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021.
• ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2021.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2021.
• ZO projednalo a schválilo dodatky ke smlouvám o nakládání s odpady mezi AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. Předměty dodatků jsou změny cen
za velkoobjemový odpad a směsný komunální odpad.
• ZO projednalo a schválilo členství obce Petrovice v Euroregionu Pomoraví. Členský
příspěvek činí 5 Kč na obyvatele a rok.
• Starostka seznámila ZO s informacemi ze 73. členské schůze mikroregionu
Moravskokrumlovsko ze dne 15. 12. 2021.
• ZO pověřilo starostku obce přijímáním rozpočtových opatření, aby nedošlo k překročení závazných ukazatelů.
• ZO schvaluje řízení zástavního práva k pozemku p. č. 2965 v k. ú. Petrovice u M. K.
ve prospěch Hypoteční banky, a. s. za účelem poskytnutí úvěru manželům P.

INFORMACE OBČANŮM
ODPADY = NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
V minulém čísle zpravodaje jsme vás již informovali o zdražení poplatku za odpady. K tomuto nepříznivému kroku nás bohužel vedly skutečnosti, že v odpadovém
hospodářství nastává velká změna a zdražování za uložení odpadů v celé republice.
Od ledna 2022 platí nový zákon o odpadech, který postupně až do roku 2030
prodražuje skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co
nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Trend je takový, že po roce 2030
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bude skládkování zakázáno úplně. S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i
náklady na jejich svoz, využití a likvidaci. Obec za odpady vynakládá nemalé finanční
prostředky, proto je nezbytné zvýšit poplatek od občanů. Místní podnikatelé musí mít
se svozovou firmou uzavřenou smlouvu za likvidaci odpadů, na základě které hradí
vývoz popelnic přímo svozové firmě.

Přehled nákladů za odpady (za rok 2021):
Platba firmě AVE CZ za odvoz popelnic ....................335.286,18 Kč
Velkoobjemový odpad
................................33.762,07 Kč
Nebezpečný odpad
................................42.702,30 Kč
Bioodpad
................................40.222,66 Kč
Tříděný odpad (plast, papír, sklo, kov) ......................55.254,06 Kč
Náklady celkem
.............................507.227,27 Kč

Přehled příjmů za odpady (za rok 2021):
Použitý olej z domácností (obec dostává 1 Kč/litr) ................114 Kč
platba se týká pouze čistého přecezeného oleje bez zbytků jídla
Příjem za tříděný odpad od EKO-KOMu .........................43.280 Kč
Příjem za vybrané poplatky od občanů ....................... 208.306 Kč
Příjmy celkem
.................................251.700 Kč

POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2022
výše ročního poplatku za osobu:
650 Kč
výše ročního poplatku za dům bez osoby s trvalým pobytem: 650 Kč
úhrada poplatku: v hotovosti v kanceláři obecního úřadu,
nebo bezhotovostně převodem na jeden z bankovních účtů obce č.:
103 474 68 68 / 6100 (Equa bank)
158 358 43 39 / 0800 (Česká spořitelna)
variabilní symbol: 1340xxx
(místo xxx doplňte číslo popisné vašeho domu)
termín splatnosti: buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách (do 30. 4. a do 30. 9. 2022).

POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2022
výše ročního poplatku: 100 Kč za psa, v případě druhého psa téhož majitele 200 Kč
termín splatnosti:
do 30. 6. 2022
úhrada v hotovosti:
na obecním úřadě během úředních hodin pro veřejnost
bezhotovostní úhrada: převodem na jeden z bankovních účtů obce č.:
103 474 68 68 / 6100
(Equa bank)
158 358 43 39 / 0800
(Česká spořitelna)
variabilní symbol: 1341xxx (místo xxx doplňte číslo popisné vašeho domu)
obecní známka pro psa:
k vyzvednutí na obecním úřadě za poplatek 5 Kč
Žádáme majitele psů o pravidelné očkování, povinné čipování a rovněž řádné
zabezpečení psa tak, aby se samovolně bez dozoru nepohyboval po obci.
Opakovaně žádáme o poctivé odklízení exkrementů, a to jak v obci, tak i při
procházkách na mokřadech. Děkujeme za pochopení a Vaši svědomitost!!!
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Obec Petrovice pořádá pro Chráněné dílny Znojmo

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
(oblečení, lůžkoviny, záclony, utěrky, ručníky, kabelky, boty, nádobí,
hračky, knihy...).
Čisté věci uložte do krabic či igelitových pytlů. Děkujeme za podporu!
Výběr věcí se uskuteční na obecním úřadě:
po 21. 2. 2022
út 22. 2. 2022
st 23. 2. 2022

8 – 15 hod.
8 – 15 hod.
8 – 18 hod.

čt 24. 2. 2022
pá 25. 2. 2022
so 26. 2. 2022

8 – 14 hod.
8 – 13 hod.
8 – 9 hod.

SVOZY OBJEMNÉHO ODPADU
Tři kontejnery (na matrace, nábytek, koberce…)
budou přistaveny na tyto víkendy:

1. – 3. dubna 2022

a

9. – 11. září 2022

Bližší informace budou včas na plakátech a v místním rozhlasu.

SVOZY NEBEZPEČNÉHO ODPADU
(pneumatiky, elektronika, spotřebiče,
zářivky, vyjeté oleje, zbytky barev a škodlivin)

čtvrtek 7. dubna 2022

a

čtvrtek 1. září 2022

Bližší informace budou včas na plakátech a v místním rozhlasu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST TŘEBÍČ INFORMUJE
Od 1. ledna 2022 jsou platné tyto jednotné ceny včetně 10% sazby DPH:
vodné za 1 m3 (1 000 litrů) dodané vody ………… 61,02 Kč
stočné za 1 m3 (1 000 litrů) odvedené vody ……. 47,70 Kč
celkem za 1 m3 ………………………………………………. 108,72 Kč
V roce 2021 bylo v obci Petrovice odebráno 8 647 m3 vody. Čistírnou proteklo
celkem 11 193 m3 přečištěné odpadní vody. Upozorňujeme, že uvedená souhrnná
čísla objemu odebrané vody a odpadních vod jsou odhadem před finální uzávěrkou.

MOBILNÍ ROZHLAS
Během půlročního užívání této služby občanům se zaregistrovalo již 102 uživatelů.
Většina z nich má nainstalovanou mobilní aplikaci nebo registrovanou e-mailovou
adresu a dostávají tedy zprávy z obce v plném znění. 19 uživatelů má registrováno jen
telefonní číslo a dostávají tak pouze sms zprávy se zkrácenými oznámeními.
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Doporučujeme i těmto uživatelům instalaci mobilní aplikace nebo registraci emailové adresy, aby mohli dostávat úplné znění zasílaných zpráv. Pro ty, kdo ještě
službu nevyužívají a chtějí se zaregistrovat, připomínáme možnosti registrace:
• Přes webovou stránku https://petrovice-com.mobilnirozhlas.cz/registrace
• Přes mobilní aplikaci Mobilní rozhlas, kterou si můžete stáhnout přímo na App
Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace vždy
po ruce.
• Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadě - rádi vám pomůžeme.

POLICIE ČR INFORMUJE
Vážená paní starostko,
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při šíření preventivních rad a informací.
Tentokrát se jedná o telefonáty, které provádí přímo Policie ČR, aby seniory varovala.
Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon
s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo
že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze
na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním
čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Veškeré informace k dané problematice jsou ve zprávě v následujícím odkazu:
https://www.policie.cz/clanek/prevence-kraj-pozor-seniori-jsou-vohrozeni.aspx
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová

ÚKLID CHODNÍKŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Žádáme občany o spolupráci při úklidu chodníků v zimním období. V současné době
má obec 3 zaměstnance na údržbu veřejného prostranství (paní Marcela Tomečková
a pan Milan Horký na zkrácený úvazek, pan Karel Tréšek na celý úvazek). Momentálně
jsou všichni v pracovní neschopnosti.
Ani nevíte, jak velká je to pomoc, když si odklidíte kolem svého domu sníh
a ošetříte námrazu!!! I naše poměrně malá obec je na úklid dost velká.
Děkujeme vám za pochopení a vstřícnost.

DÍKY DOTACI BYL OPRAVEN POMNÍK PADLÝM
V parčíku nad hasičskou zbrojnicí kdysi stával středověký kostel s pohřebištěm.
Na jeho místě se rozhodla „petrovická omladina“ vybudovat v roce 1921 pietní místo,
které bude trvalou připomínkou občanů Petrovic, kteří položili svůj život na frontě
během 1. světové války. Je zde umístěno 14 fotografií a pod nimi byly do kamene
vytesány životopisné údaje – jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí a místo
úmrtí. Právě poslední údaj začal časem zanikat. To nás přimělo pustit se do řádné
opravy a pokud možno dohledat údaj, kde vojáci vydechli naposledy. Této mravenčí
práce se ujali manželé Bronislav a Eva Grunovi, kteří v archivech dohledali téměř
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všechna místa, až na jedno. Tento
poslední údaj dokázal zjistit pan
Milan Popelka z Morašic, jehož je
válečná historie obrovským koníčkem. Pan Popelka navíc osobně věnoval naší obci finanční dar 2 000 Kč
určený na opravu pomníku. Děkujeme
mu za jeho ochotu a vstřícnost.
Pak následovala žádost na Ministerstvo obrany, kde nám byla schválena dotace ve výši 74 195 Kč.
Realizace akce byla provedena za
finanční spoluúčasti Ministerstva
obrany. Spočívala v opravě černé
barvy v sekaných nápisech a motivech, přesekání a vyčernění nápisů s místem úmrtí,
dodání hlazené pískovcové desky s nápisy obětí 2. světové války a její trvalé upevnění
na sokl památníku, obložení betonového ohrazení a zahradnických úprav.
Dodavatelem těchto prací byly Kamenické práce Vlastimil Krajc z Rosic a zahradnická
firma Ing. Radka Škodová z Moravského Krumlova. Po 100 letech od vybudování
pomníku tak byla provedena větší oprava.
V jarních měsících roku 2022 bychom ještě rádi natřeli sokl a okolí nové pískovcové
desky vhodným barevným odstínem, aby vše bylo sladěno s barvou pomníku. Pokud se
pozorně zadíváte na nově vysázené rostliny, možná pozornému oku neunikne,
že v přední části jsou mezi nášlapnými kameny i malé trsy
mateřídoušky. Právě tento citlivý výběr rostlinky uzavřel
celou koncepci oprav. Vždyť tato voňavá bylinka bývá v české
literatuře spojována se vzpomínkami na mateřskou lásku.

V ČÁSTI OBCE POD DRUŽSTVEM BYLA DOKONČENA OPRAVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE
Majitelé rodinných domů v lokalitě pod zemědělským družstvem měli na podzim
ztížený přístup do svých domovů, neboť se zde pohybovaly stavební stroje a pracovníci
firmy Geo-stav Valeč s. r. o., kteří pracovali na kompletní opravě místní komunikace.
Toto dočasné omezení však nebylo nic proti stavu vozovky po deštích a tání sněhu.
Záměr na opravu mohl začít jen díky dotaci ve výši 1 015 515 Kč, která nás velice
potěšila. Celkové náklady činily 1 665 778,89 Kč, podíl obce je tedy 650 263,89 Kč.
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Projekt Oprava místní komunikace MK-A v obci
Petrovice byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj.

DALŠÍ CHODNÍK V OBCI JE OPRAVEN
Podle finančních možností se postupně řeší opravy chodníků v celé obci. Tentokrát
měli zastupitelé v hledáčku chodník v lokalitě pod družstvem, a to z důvodu
plánované opravy místní komunikace právě v této části obce. Začátkem roku jsme
zkusili podat žádost o dotaci na Jihomoravský kraj a byli jsme velmi rádi, že naše
žádost byla schválená. JMK poskytl 50% dotaci, celkové náklady činily 378 503,46 Kč.
Zhotovitelem byla firma Geo-stav Valeč, která vyhrála výběrové řízení, a veškeré
práce provedla včas, odborně a poctivě.
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DOPLNĚNÍ SPORTOVNÍCH PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U KULTURNÍHO
DOMU
Záměr obce zpestřit sportovní vyžití dětí a rozšířit volnočasové aktivity mládeže
i dospělých na hřišti vedle kulturního domu byl v roce 2021 zrealizován jen díky dotaci
z MMR, a to ve výši 348 837 Kč. Z celkových nákladů 498 344,55 Kč byl doplatek obce
149 507,55 Kč.
Projekt „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních
prvků“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
Sportovním prvků dominuje workoutová sestava, která slouží k cvičení s vlastní
váhou ve venkovním prostředí. Rodeo kolotoč rozvíjí fyzickou zdatnost, koordinaci
pohybů a obratnost uživatelů, přičemž k fyzické aktivitě motivuje zábavnou formou.
Stimulaci rovnováhy a koordinaci pohybů podporuje také rotační válec a vahadlová
houpačka na stání. U stávající houpačky byl vyměněn rozbitý baby sedák. Nové
lavičky slouží rodičům k dohlížení na ratolesti při hře na dětském hřišti, k odpočinku
po cvičení a také občanům obce při společných besedách. Hřiště zhotovila odborná
firma Dřevoartikl, spol. s r. o., Znojmo. Rovněž byla doplněna zeleň o ovocné stromy.
Vstup na hřiště je dobrovolný a na vlastní nebezpečí. V případě zjištění jakékoliv
závady kontaktujte prosím neprodleně obecní úřad.
Koncem roku byl na náklady obce pořízen také dřevěný altán, který jistě najde své
uplatnění v období horkých slunečných dní nebo při dešti. Celkové náklady za
bagrování terénu, beton, dlažbu, zhotovení a montáž altánu činily 98 438 Kč. Velké
poděkování patří ochotným občanům, kteří dobrovolně přiložili ruku k dílu a precizně
připravili terén pro budoucí montáž – Bohumíru Vespalcovi, Arnoštu Dymlovi, Romanu
Hájkovi a pracovníkům obce Karlu Tréškovi, Pavlu Vaculíkovi a Marcele Tomečkové.
Děkujeme také místnímu AGRO družstvu za bezproblémové jednání a včasnou
dopravu betonu.
Přejme si, ať nám vybavení hřiště slouží dlouhá léta! A to vše bez úrazů
a vandalismu.

BLÍŽÍ SE 50 LET KULTURNÍHO DOMU V PETROVICÍCH
V příštím roce oslavíme půl století od otevření kulturního domu v Petrovicích.
Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí fotografií (stačí skeny),
plakátů či pozvánek na kulturní či sportovní akce. Rádi bychom doplnili obecní
fotoarchiv, případně ze shromážděného materiálu uspořádali výstavu. Děkujeme.
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
KOUZLO ADVENTU S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE…
…byla polovina listopadu 2021 a pomalu se blížilo období adventu. Přemýšlela
jsem, jak si ho s dětmi v mateřské škole i v období různých protiepidemických
opatření užít co nejkrásněji, a taky dát dětem i jejich rodinám kus naší školkové
pohody na památku. A tak vznikl nápad oslavy svatého Martina a pohybové skladby
se židličkami, ze které byly děti přímo nadšeny a kterou to vlastně všechno začalo.

Od prvního dne začínajícího adventu jsme s dětmi ve školce začali hrát adventní
hru s názvem „Vánoční putování andílka Gabrielka“, při které jsme se každý den
seznamovali s dalšími tradicemi a zvyky tohoto krásného předvánočního období
a plnili úkoly, které nám zadával andílek. Putování s ním skončilo až poslední den před
vánočními prázdninami. A zažili jsme toho s ním spoustu: třeba svátek svaté Kateřiny,
tradici svaté Barbory při trhání větviček, ale i pohybovém ztvárnění děvčaty.

Začátkem prosince se naše mateřská škola opět proměnila v „peklo, peklíčko“
a my všichni – děti a zaměstnanci jsme si parádně užili čertovský den plný legrácek
a soutěží: třeba „Na slepého čerta“, kdy jsme se poslepu navzájem krmili termixem,
„Na mlsného čertíka“ s pojídáním výborných koblížků od naší čertice Jituš a Januš
z čertovské kuchyně, v házení bramborami do pekelného ohně, experimentování
čertíků s barevnými bonbóny i vodou, s předměty, co se čertům potápěly a které
plavaly, a ještě mnoho dalšího. Nechybělo i čertovské vystoupení plné písniček,
čertovského dovádění a rýmovaček. Vše jsme natáčeli pro naše rodiče a prarodiče,
aby si to s námi mohli užít alespoň na dálku.
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Hned po čertovském dni jsme se pustili do vyrábění spousty dárečků pro naše
nejbližší: pracovali jsme s méně tradičními materiály: z keramické hlíny vznikl
andělíček a vánoční svícen, z polystyrénu, vlny a třpytivých kamínků pak vánoční
stromeček a nechyběla i přáníčka nejen pro rodiny dětí, ale i naše zastupitele v obci,
při jejichž vyrábění jsme se učili pracovat s dřevěnými tvary. Dárečky se opravdu
povedly a přinesly radost nejen rodičům, ale i spoustu nadšení při jejich vyrábění.
Dne 17. prosince nás pak čekal velký den spojený nejen s natáčením našeho
vánočního vystoupení na památku pro rodiče i prarodiče dětí, ale chystali jsme se i na
přivítání vzácné návštěvy – naší paní starostky Ireny Záviškové, paní učitelky Katky
Virglové, se kterou jsme se chtěli rozloučit před jejím nástupem na mateřskou
dovolenou a naopak přivítání nové paní učitelky Marcely Kratochvílové, která bude
paní učitelku Katku ve školce zastupovat.

Návštěva dorazila a naše vystoupení plné všech adventních tradic, koled, tanečků
i básniček s názvem „Od svatého Martina vstříc Vánocům a novému roku 2022“ mohlo
probíhat dle našeho plánu. A že se nám vše podařilo na jedničku, to můžete vidět
na našich fotkách…
Velké pochvaly s poděkováním jsme sklidili i od rodičů dětí po rozvezení
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videozáznamů a fotografií s naším vystoupením. Závěrem jsme si s dětmi užili nejen
roznášení světýlek lásky spojeným s hudebně pohybovou improvizací s názvem
„Poselství vánočních vloček“ , ale i hostinu s vánočním punčem, cukrovím a ovocem.

V posledních dnech před vánočními prázdninami k nám zavítalo nejen divadlo
Netratrdlo s pohádkou „O tom, jak málem nebyla zima“, ale i Ježíšek, který nám
přinesl spoustu krásných dárečků. A my jsme si je opravdu zasloužili. Byl to krásný
advent, takový jaký by měl vždycky být. Pro zaměstnance školy velmi náročný, vždyť
té práce s výzdobou školy uvnitř i venku, s přípravou dvou vystoupení a dalších aktivit
pro děti bylo opravdu dost a dost. Proto bych jim chtěla i touto cestou moc poděkovat
za to všechno, co pro děti v naší mateřské škole děláme. Odnesou si to jistě do svého
života v podobě krásných vzpomínek na svoji mateřskou školu v Petrovicích. Chci
poděkovat i celému zastupitelstvu obce za jejich podporu naší mateřské škole
a vzornou spolupráci. Děkujeme… A Vám všem, milí čtenáři a občané Petrovic, přeji
za nás všechny hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a vzájemného porozumění
v roce 2022. A taky ať už je klidnější a zdravější než ten rok předchozí…
Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy v Petrovicích Zdeňka Müllerová
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Okolo Vánoc bychom se měli více věnovat našim blízkým. Na to myslí i v mateřské
škole v Petrovicích a každý rok si děti pro své nejbližší připraví vystoupení. Jako nová
paní učitelka jsem se na pozvání vypravila podívat. Svatý Martin na koni, meluzíny,
úsměvy a rozzářené obličeje, takhle mě překvapily děti. Zvládly to jako
profesionálové. Děti z mateřské školy se na Vánoční besídku připravovaly několik
týdnů a kupodivu nikdo z nich neměl trému, přesto že se besídka natáčela na video
záznam pro rodiče kvůli vyhlášení opatření proti šíření covidu. Na závěr vystoupení
jsem byla obdarována výrobky dětí a vánočním přáním, které mě moc potěšilo. Já se
uvedla jako paní učitelka Marcela z Rybníků, která se na všechny děti moc těší.
M. Kratochvílová

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
TYČINKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA
250 g tvarohu
250 g másla
250 g hladké mouky
špetka soli
vejce na potření
posyp: kmín, sůl, sezam, sýr
Z uvedených surovin zpracujeme těsto, rozválíme a krájíme tyčinky. Potřeme
rozšlehaným vejcem a posypeme různými přísadami. Pečeme na 180 °C dozlatova.
Před koncem pečení posypeme sýrem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
POHYB OBYVATEL V ROCE 2021:
sňatky:

22. 5.
2. 10.

Michaela Frimelová – Jan Dočkal
Kateřina Vespalcová – Václav Pecina

narodili se:

5. 2.
27. 2.
11. 8.
27. 8.
28. 8.

Tobiáš Jakeš
Františka Čeperová
Anna Baštová
Tobiáš Janšta
Sebastian Vítek

zemřeli:

28. 10.
22. 12.
31. 12.

pan Josef Cyrek
pan Pavel Bogner
paní Dana Bystrá

bývalí občané Petrovic:
5. 12.
pan František Prokop
26. 12.
paní Jiřina Bystrá
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přistěhovali se:

4. 1.
20. 1.
21. 4.
21. 4.
23. 6.
23. 6.
23. 6.
15. 9.
15. 9.
8. 12.
15. 12.

Jan, David, Jana a Lucie Horákovi
Lenka, Hana a Jakub Kopečtí
Nikola Blahová
Inna Janštová
Marie Hanusová
Karolína Bognerová
Daniela Trtíková
Jan Mezník
Kristýna Podešťová
Radek Ondráček
Pavla Jašková

odstěhovali se:

7. 4.
19. 4.
13. 5.
6. 9.
6. 9.

David Leikep
Martina Frimelová
Josef Cyrek
Alžběta Škárková
Tadeáš a Tereza Klimovi

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2021:
z toho mužů
z toho žen

374
183
191

děti od 15 do 18 let
děti do 15 let

8
65

průměrný věk obyvatel:

42,403 let

nejstarší žena v obci:
nejstarší muž v obci:

paní Růžena Sobolová (* 1935)
pan František Sedláček (* 1929)

USKUTEČNĚNÉ AKCE
VINOBRANÍ
V sobotu 9. října uspořádali místní zahrádkáři tradiční taneční zábavu
„Vinobraní“. Sál kulturního domu vyzdobený vinařskou tematikou přivítal tentokrát
méně návštěvníků, než bývalo na této akci pravidlem v minulých letech. Účastníci
zábavy mohli opět ochutnat výborný burčák, tentokrát z odrůdy Tramín červený.
K tanci i poslechu, dobré náladě a také společnému zpěvu zahráli zúčastněným
členové hudební skupiny Fantazie.

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI OBCE BYLI PŘIVÍTÁNI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Po roční odmlce kvůli pandemii koronaviru se konalo další slavnostní vítání
občánků. V obci se narodilo 11 dětí, pozvání přijalo 10 rodin. Akce byla připravena
na neděli 24. října 2021 pro tyto děti:
Magdalena Janotová, nar. v únoru 2020
Karla Karásková, nar. v březnu 2020
Filip Klikar, nar. v květnu 2020
Rebeka Kyliánová, nar. v srpnu 2020
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Matyáš Ondráček, nar. v listopadu 2020
Tobiáš Jakeš, nar. v únoru 2021
Františka Čeperová, nar. v únoru 2021
Anna Baštová, nar. v srpnu 2021
Tobiáš Janšta, nar. v srpnu 2021
Sebastian Vítek, nar. v srpnu 2021
Kvůli onemocnění dětí se bohužel někteří rodiče museli na poslední chvíli omluvit,
a tak se akce zúčastnilo 6 dětí se svými rodiči a rodinnými příslušníky.
O kulturní doprovod se postaraly děti z MŠ Petrovice, které pod vedením p. uč. Kateřiny Virglové nacvičily veselé básničky a písničky. Všichni naši nejmladší občánci
obdrželi pamětní list a knihu s věnováním a maminky kytičku.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD BYL LETOS BEZ STEZKY ODVAHY
Přestože „covidová doba“ nepřála pořádání společenských akcí, rozhodli se
členové TJ Petrovice uspořádat pro děti průvod obcí s lampiony, tentokrát však bez
doprovodného programu. V pátek 12. listopadu 2021 se v 17 hodin sešlo u autobusové
zastávky asi dvacítka dětí v doprovodu dospělých. Průvod prošel „Humny“, kolem
doškové chalupy, mlýna, knihovny a cíl byl u kulturního domu. Do kroku jim z rozhlasu
vyhrávaly dětské písničky. Tady děti dostaly alespoň sladkost, ovoce a pitíčko.
Po společném fotografování se všichni rozešli do svých domovů.

DOŠKOVOU CHALOUPKU PROVONĚLO JEHLIČÍ A PERNÍKOVÉ KOŘENÍ
Koncem roku uspořádala obec Petrovice 9. školní pořad v doškové chalupě,
tentokrát na téma Vánoce z doby našich babiček.
Děti se dozvěděly o dřívějších tradicích prožívání prosincových svátků, o tradicích
(sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, vánoční svátky…), vyzkoušely si vyrobit perníčky
z dřevěných forem, pouštěly lodičky z ořechových skořápek, rozkrajovaly jablíčko,
vyrobily si dřevěnou panenku či panáčka, dostaly svačinku a nakonec i kouzelnou rybí
šupinku pro štěstí.
Kvůli nepříznivé situaci s pandemií koronaviru jsme byli (ač velmi neradi) nuceni
školní pořady předčasně ukončit.
Mockrát děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s přípravou a organizací
školního pořadu. Velké poděkování patří také místním podnikatelům, kteří
sponzorskými dary napomohli k uskutečnění pořadu (Včelařská farma Grunovi,
Truhlářství Josef Reiter, Truhlářství D-Fortel).
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Otiskujeme několik reakcí ze škol:
Dobrý den, chci poděkovat za nádherný zážitek z návštěvy v doškové chalupě, kterou jsme
s dětmi 4. ročníku navštívili v pátek 26.11.2021 v 8 hodin.
Program byl pěkně připravený, s citem a empatií, s ohledem na délku pozornosti
a vyspělost dětí. Skupinová práce byla pro děti zajímavá a každému nabídla možnost
se výtvarně vyjádřit a prožít si pocity dětí, které takto v minulosti trávily předvánoční čas
přípravou pečiva, dárků a rituálů (skořápky na vodě, krájení jablíčka) té doby.
Tetičky, které s dětmi pracovaly, byly moc milé, trpělivé a ohleduplné. Závěr celého
pořadu, vánočka, čaj a milé rozloučení se nám všem vryly do paměti a odjížděli jsme
s příjemným pocitem a těšením se na další návštěvu doškové chaloupky.
Děkujeme.
ZŠ Hostěradice
Dobrý den, chtěla bych vám moc poděkovat za vánoční program. Byli jsme naprosto
nadšení. Děti jsou o vše ochuzené a o to víc si vážíme, že jsem u vás včera mohli trávit tak
úžasné dopoledne. Nesmírně si toho vážíme a ještě jednou klobouk dolů.
ZŠ Miroslav
V adventní době jsme navštívili doškovou chaloupku v Petrovicích a ocitli jsme se v časech
našich prababiček. Ve světnici, kde voněl stromeček ozdobený jablíčky a slaměným řetězem,
se děti dozvěděly spoustu informací o adventu a slavení Vánoc. Děti si s babičkou pekly
perníčky mačkané do dřevěných forem, s dědečkem pouštěly lodičky, s tetou vyráběly panenku
nebo panáčka ze dřeva. Do chaloupky přišla i Lucie, které děti slíbily, že si budou uklízet
v pokojíčku. Za odměnu je „Lucka“ pomoučnila na tvářích.
Než se perníčky dopekly, děti si pochutnávaly na vánočce s máslem a pily čaj z krásných
plechových hrníčků. Při odchodu byli všichni obdarováni kouzelnou šupinou z kapra. Prožili
jsme opravdu krásné dopoledne, které nás, učitelky, pohladilo na duši. A děti byly nadšené.
Moc děkujeme, ZŠ Lesonice
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ZVEME VÁS
Společenské akce se budou konat podle aktuální situace s šířením covidu
a hygienických opatření. Průběžně vás o kulturních pořadech budeme informovat.
Předběžně zveřejňujeme termíny plánovaných akcí:
19. 2. 2022
Masopustní průvod obcí
1. 5. 2022
17. ročník Petrovického koštu
17. – 18. září 2022
Tradiční hody
15. 10. 2022
Vinobraní

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
AUTOR FOTOGRAFIÍ Z PODKARPATSKÉ RUSI

Jan Hladík
(*19.11.1911 †4.3.1990)
Fotografie v záhlaví příspěvku a desítky dalších pořídil Jan Hladík během své
prezenční vojenské služby v letech 1934-1936 v okolí Berehova na Podkarpatské Rusi.
Jan Hladík se narodil před 110 lety 19.11.1911 jako šestý z osmi dětí malorolníka
Ludvíka Hladíka (čp. 30) a Marie Hladíkové rozené Pokorné z Řeznovic. Po ukončení
povinné osmileté školní docházky si rozšiřuje základní vzdělání v devátém
nadstavbovém ročníku.
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V květnu 1927 nastoupil do učení v poměrně známé a regionálně úspěšné stavební
firmy architekta a stavitele Antonína Kašpara v Mohelně. V průběhu učňovských let
získává zkušenosti z oboru např. při stavbě národních škol v Žeroticích a Suchohrdlích
u Znojma atd. V roce 1929 byla také uskutečněna přestavba rodného domku čp. 30.
Plány na přestavbu vypracovala kancelář A. Kašpara. Dá se tedy předpokládat, že Jan
Hladík přestavbu inicioval a také se jako učeň podílel na stavbě.
V květnu 1930 vydává Společenstvo stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské
komory v Brně pro J. Hladíka List výučný pro živnosti zednické, na kterém je
prohlášen za schopného pomocníka zednického a u stavitele A. Kašpara zůstává i po
vyučení, kde jeden rok pracuje jako pomocný zedník a poté rok a půl až do roku 1932
jako zednický polír (vedoucí stavby). Z firmy odchází na vlastní žádost a nastupuje na
Střední průmyslovou školu stavební, Kudelova 8 v Brně, kde v letech 1933-34
absolvuje mistrovskou školu. Během studia navíc absolvoval speciální kurzy pro
železobeton a stavbu silnic.
Po ukončení školy je povolán na vojnu k 10. dragounskému pluku v Berehově na
Podkarpatské Rusi. Po absolvování základního výcviku je mj. zařazen do střeleckého
družstva, ve kterém se jako střelec podílel na získání 2. místa v plukovní soutěži
družstev. Za odvedený výkon obdržel diplom a jako bonus i permanentní propustku.

Ve druhém roce vojenské služby byl přeřazen do hospodářské správy pluku a měl
tak i více času věnovat se fotografování. Jako náměty se nabízely jak život vojenský,
tak život tamního obyvatelstva a krásy tehdy civilizací nedotčené přírody
na Podkarpatské Rusi. Zájemce o fotografie nacházel jak mezi kolegy, tak i u místních
obyvatel. Fotografoval židovské chasidy, romskou osadu, sokolský průvod, život
a obyvatele Berehova, krajinu. Vzhledem k značnému počtu snímků lze
předpokládat, že na nich spolupracoval s fotoatelietém Grünbaum v Berehově.
Do civilu odchází J. Hladík s diplomem za vzorné plnění vojenských povinností a v hodnosti desátníka v roce 1936.
V roce 1937 nastupuje do stavebního oddělení firmy stavitele K. Pelischka. Firma
vlastnila továrnu na výrobu cementového zboží v Brně Králově Poli, Komenského ul.
103 s hlavní kanceláří na Hans-Kudlich Gasse 8 (nyní Botanická 8). Mezi
nejvýznamnější zakázky firmy lze zařadit opravu fasády starého Mahenova divadla
(za protektorátu Stadttheater) v Brně. Stavební deník nalezený v pozůstalosti
dokumentuje průběh stavby od zahájení 19/7 až do 21/9 1940.
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List ze stavebního deníku

Ze stavby Stadttheatru (foto Heutschel,
Fabrikgasse 8) vpravo J. Hladík

Během svého pobytu v Brně při návštěvách
sestry Marie, která vypomáhala v domácnosti
rodiny Svobodových navázal celoživotní přátelství
s rodinou a synem Jaromírem Svobodou, pozdějším fotografem Národního divadla (J. Svobodovi byl věnován příspěvek ve Zpravodaji obce
Petrovice č.1/2017, str. 29-31).
V Brně se také seznámil se Štěpánkou Svobodovou z Mohelna, která v té době pracuje jako
prodavačka v uzenářském obchodě v Králově Poli.
V roce 1942 byl J. Hladík propuštěn (jako Čech)
s následujícím vysvědčením.
Překlad (autor článku):
Jan Hladík, nar. 19. listopadu1911 v Petrovicích, soudní okres Hrotovice, absolvent nižší
průmyslové školy, stavebního odboru v Brně byl
Vysvědčení
zaměstnán u naší firmy jako stavební asistent
a stavbyvedoucí v době od 15. dubna1937 do 1. července 1942.
Jako stavbyvedoucí pracoval na různých staveništích, speciálně kanalizačních
pracích, dále jako stavbyvedoucí prací spojených s obkládáním a dlážděním
betonovými a šamotovými výrobky. V zimě pracoval v kanceláři a prováděl příslušné
práce v tomto oboru. Výše jmenovaný prováděl svoji práci k naší spokojenosti
a můžeme jej každému co nejvřeleji doporučit.
Brno 1. července 1942.
Od druhé poloviny roku 1942 až do konce války vypomáhal na hospodářství bratra
manželky Josefa Svobody v Mohelně. Po skončení války se s rodinou odstěhoval na
rakšické nádraží. Zde si pronajal po odsunutých Němcích znárodněný sklad a vyřídil si
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živnost na obchod stavebním materiálem a keramikou. Rozvoz materiálu zajišťoval Bohuslav
Vaníček, pozdější ředitel ČSAD v Moravském
Krumlově. Obchod byl v provozu od května 1946
do roku 1949. Po zrušení obchodu byl sklad
využívám až do 90. let jako výkupna ovoce
Razítko fa Jan Hladík
a zeleniny.
Během svého pobytu na rakšickém nádraží se rozhodl pro výstavbu rodinného
domu na parcele zakladatelů rodu Hladíků v Petrovicích. Domek čp. 42 během války
postupně chátral a v roce 1948 se na parcele nacházelo už jen zbořeniště. K budoucí
stavbě nového domu se také váže „boj o číslo popisné“.
V roce 1946 MNV bez vědomí majitele přidělil čp. 42 naproti přes silnici
situovanému stavení sestrám Marii a Terezii Kovářovým. Na požadavek vrácení čísla
nechtěl MNV přistoupit a tak bylo novostavbě přiděleno raritní číslo „42a“.

Zleva dům čp. 44, 43, 42, 99
a část dnes již neexistujícího domu čp. 41

Novostavba čp. „42a“
(foto JUDr. Jaromír Svoboda)

K nápravě správného číslování bylo přistoupeno až po více než dvaceti letech, kdy
bylo přes silnici stojící stavení asanováno.
Po ukončení stavby vznikla mezi domem čp. 43 ulička. Ta lákala zejména dospívající mládež k ověřování fyzické zdatnosti a soutěži v lezení do výšky stylem opírání
rukou a nohou o stěny uličky. Tuto zábavu ukončila až přestavba sousedního domu.
V roce 1948 byl stavebním úřadem v Brně ustanoven Úřad pro stavební obnovu
v oblasti okresů Znojmo a Moravský Krumlov, se sídlem v zámku, pod vedením
architekta Ing. Vojtěcha Šrubaře z Brna. Zde J. Hladík pracuje od listopadu 1948 až do
likvidace úřadu v červenci 1951 jako technický úředník. V pozůstalosti se nachází
koncept dopisu s žádostí o převedení z Úřadu pro stavební obnovu na stavební
oddělení ONV. Vzhledem k tomu, že žadatel nebyl majitelem „červené knížky“ neměl
šanci na kladné vyřízení žádosti. Měsíc po zrušení Úřadu pro stavební obnovu
nastupuje v dělnické profesi - závozník do n.p. Staviva Brno, odbytová základna
ministerstva stavebnictví č. 5 sklad Moravský Krumlov (v současné době se v těchto
prostorách nachází sběrné středisko). Fyzicky náročná práce (ruční nakládání
a vykládání stavebního materiálu) se podepsala na jeho zdraví. V roce 1965 rozvazuje
ze zdravotních důvodů pracovní poměr a až do odchodu do penze pracuje jako
stavební technik v krumlovské klavírce.
V důchodovém věku je činný ve stavební komisi při MNV, kde jsou jeho odborné
zkušenosti využívány jako poradce případně stavební dozor. Také se věnuje
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celoživotnímu koníčku – chovatelství tříslových králíků. Záliba v chovatelství se
zrodila již ve válečných letech, kdy pracoval na hospodářství tchána v Mohelnu.
Byl jedním z iniciátorů založení Klubu chovatelů tříslových králíků při Českém
svazu chovatelů drobného zvířectva. V ročence klubu (2017) vydané k 60. výročí
založení se k historii klubu uvádí: „Dějiny našeho klubu začínají v r. 1957, kdy se
v červnu na výstavě v Třebíči setkali chovatelů třísláků přátelé Hladík, Holas, Kašpar,
Mikolášek, Svárovský, Škoda a Reichel. Tam se také dohodli, že založí Klub chovatelů
králíků tříslových.“
Výsledky svého chovatelského úsilí prezentoval na regionálních i celostátních
výstavách. Životního úspěchu dosáhl za
ocenění Champión na mezinárodní
výstavbě drobného zvířectva v Brně v roce
1962.
S chovatelstvím souvisí i jeho činnost
jako zprostředkovatele výkupu králíků
pro Jihomoravské drůbežářské závody.
Tato organizačně náročná práce (nahlašování počtu kusů, výdej obilí a krmiva,
výplata peněz) umožňovala chovatelům
Jan Hladík s černým tříslákem
z Petrovic a širokého okolí ekonomicky
z h o d n o t i t c h o v a t e l s k é p ř e b y t k y.
Ve výkupu ještě krátkou dobu po úmrtí J. Hladíka pokračoval syn Ludvík.
Dochované soubory fotografií z Podkarpatské Rusi s tímto číslem Zpravodaje
budou věnovány do oddělení Národního muzea zabývající se historií Podkarpatské
Rusi a do ústředního archivu vojenského historického ústavu v Praze.
Ing. Jaromír Hladík, Brno
k tisku připravila Eva Grunová

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
O ŠTĚSTÍ A OSUDU V POHÁDKÁCH A V ŽIVOTĚ
Během svátečních dní na přelomu starého a nového roku jsme si jistě vyslechli nebo
alespoň přečetli mnoho formálních i srdečných přání, aby byl ten další plný zdraví,
štěstí, spokojenosti a dalších důležitých a příjemných věcí. Do nového kalendářního
roku tak možná vstupujeme s nadějí a touhou změnit ve svém životě k lepšímu to, s čím
nejsme úplně spokojeni a možná i s nejistotou, zda se nám podaří udržet to, čeho si
vážíme. Stejně jako je nutné starat se o zdraví, je potřeba starat se i o své štěstí.
Jak pečovat o zdraví asi tušíme. Co ale dělat pro to, abychom byli šťastní a spokojení?
Co lze pro své štěstí udělat a co je neúprosně v rukou osudu (místo osudu si čtenář může
dosadit jakoukoliv vyšší moc)?
Bohužel v tomto směru ani nejlepší lidské mozky nedospěly k žádnému obecně
platnému návodu. Obtíže nastávají v podstatě v okamžiku, kdy vůbec o štěstí začínáme
přemýšlet. Jak říká klasik, štěstí je „muška jenom zlatá“. Je obtížně definovatelné
nebo měřitelné. Většinou si málo uvědomujeme své štěstí, dokud o něj nepřijdeme.
Hluboce obdivujeme lidi, kteří dokáží být spokojení, přestože se musí potýkat
s nepřízní osudu. Sami doufáme, že se nám podobné komplikace vyhnou. Konfrontace
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s cizím neštěstím může být momentem, kdy si uvědomíme vlastní spokojenost a také
jistou bezmoc. Možná proto máme tak rádi pohádky, ve kterých bývá osud více zjevný
a jasně ovlivnitelný. Sudičky nebo dobré víly dělají osud hrdiny svým proroctvím
předvídatelným. Berou však na sebe i velkou zodpovědnost. Pokud něco pokazí, jako
v pohádce Johančino tajemství, musí se hodně snažit, aby svému chráněnci nakonec
přeci jen osud vylepšily. V pohádkách se také často objevují pomáhající postavy jako
kouzelná stařenka nebo stařeček. Ti oplývají především vědomostí o tom, co je
potřeba, aby hrdina překonal své osudové překážky. K tomu patří ovšem nejen to, že má
hrdina splnit nějaký jasně daný úkol, ale také to, že si sám svou cestu zvolí. Dobrým
příkladem je kouzelná kočičí bába Micimutr ve stejnojmenné pohádce, která přislíbí
pomoc pouze tehdy, pokud nejdřív něco udělá sám ten, který její pomoc potřebuje.
V naplnění věštěného osudu i přes jeho odmítnutí hlavními hrdiny (nebo možná právě
díky němu) spočívá poselství nové vánoční pohádky Jak si nevzít princeznu. Běžní lidé
v ní o své sudbě vědí a potíž tedy nespočívá v nutnosti přijít na to, co je jejich osudem,
ale v tom, přijmout věštbu a najít způsob, jak být šťastným, přestože se věštba o štěstí
vůbec nezmiňuje. Z psychologického pohledu považuji za dobrý nápad nechat diváka
uvědomit si, jak by bylo obtížné nebo dokonce neúnosné svůj příští osud znát, ale
netušit, jakou cestou nebo kdy se naplní. A to v této pohádce byl ještě předvídaný osud
víceméně šťastný, na rozdíl třeba od Šípkové Růženky, kde se její blízcí marně snaží
neblahý osud odvrátit. Většina klasických pohádek staví napětí právě na rozporu mezi
těmi, kteří o osudu hrdiny ví, ale věštba je pro něj nepřijatelná (tradičně starý král),
a mezi většinou nevědomým, okolnostmi drsně zkoušeným, ale také dostatečně
odhodlaným hrdinou, který si své štěstí vybojuje ani ne tak navzdory osudu, ale spíše
nedobré vůli mocného panovníka. Takovým hrdinou je například Plaváček nebo švec
Jíra, který se ožení s princeznou Jasněnkou. S takovým hrdinou se samozřejmě rádi
ztotožníme, stejně jako s tím, který o své věštbě neví, ale již od začátku příběhu je
jasné, že se s ním osud mazlit nebude. Taková Popelka, Sněhurka nebo Princezna se
zlatou hvězdou na čele nebo již zmíněný Plaváček zažijí hned na začátku svého života
ztrátu matky nebo dokonce obou rodičů. Vlastnosti, které jim pomohou ztráty překonat
a nakonec přeci jen dojít štěstí, jsou především skromnost, pracovitost, pokora,
trpělivost, vytrvalost, smysl pro humor, odvaha a laskavost. Naopak špatné vlastnosti
jako chamtivost, sebestřednost, lhostejnost, nadřazenost, neupřímnost nebo touha
po moci bývají po zásluze potrestány.
V náročných časech nám pohádky umožňují zapomenout na útrapy, dodají nám
naději, odvahu, vrací nám touhu po spravedlnosti stejně jako schopnost vnímat humor
a od srdce se zasmát. Když si uvědomíme, že lidové pohádky vznikaly a byly vyprávěny
v dobách velkého utrpení, nejistoty a neštěstí, a podobně jejich pozdější vypravěči
jako Božena Němcová, Karel Čapek nebo Jan Werich se k nim vraceli v době těžkých
životních zkoušek. Nacházeli v nich nejen útěchu, ale také možnost oslovit lidi a předat
jim touto formou životní moudrost.
Zkusme v sobě také udržovat naději, že nás kromě těžkostí potkají také věci pěkné,
pro které stojí za to překážky překonávat. Buďme vděčni za každou maličkost, která
nám udělá radost. Radujme se z každého okamžiku, kdy si uvědomíme krásu světa a lidí
kolem sebe. Buďme spokojeni s tím, co máme (rádi), ale nebojme se hledat
spravedlnost a vykonat pro ni i něco, co nám nemusí být příjemné. Naučme se udržovat
naději a optimismus u sebe i ostatních. A pamatujme, že mnozí hrdinové byli němí nebo
raději nemluvili (Bajaja), o to více ale konali. Zkusme proto v situacích, ve kterých nás
nenapadá, co bychom mohli říct chytrého nebo laskavého, prostě mlčet.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně
jolana.buckova@gmx.net
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AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
přede mnou, spadl ořech (plod, nikoli celý
strom). Nevěnoval jsem tomu pozornost,
U většiny domů, v části odvrácené od neboť ořechy, které na stromě ještě zůstaly,
ulice, se nachází dvůr. Já už takových dvorů postupně podléhají gravitaci a opouštějí
viděl! Rád vzpomínám na dvory babiček místo svého výkvětu. Jenže v místě dopadu
a dědečků. Prarodiče, kteří bydleli v Horákově onoho ořechu mě přes nos cvrnkne další.
Lhotě, v chaloupce u lesa, kde dávaly dobrou Podívám se tedy nahoru, doufaje, že mi žádný
noc nejen lišky, měli dokonce zastřešený dvůr. ořech nepadne do oka, a přímo nade mnou
Na suchý záchod (splachovací neměli), který veverka. Mám na dvoře dvě veverky. A jedna
byl venku hned za dvorem, se muselo přejít z nich si právě shazuje živobytí, pro které si na
přes celý dvůr a člověk musel dávat pozor, aby zemi přicupitá, jen co sleze ze stromu. „To
nešlápl do toaletního jsoucna po slepicích, bych si mohl něco přát!“, napadá mě. „Ještě
a to i přesto, že dvůr byl několikrát denně třetí oříšek. Pro pana děkana.“, napovídám
zametán. Krásně tam vonělo seno. I u mých veverce. Veverka, jako by se ušklíbala, otáčí
prarodičů ve Vískách, kde dvůr je již součástí posledním oříškem v tlapkách. A už něco
venkovního prostranství za domem, jsem padá! Jaderný obal bouchl o moje čelo. Tedy
slyšel, jak kuře krákoře, a když babička zavolá málem, kdybych neukročil. Poslední třetina
„nápipipipiná“, tak všechny slepice zařadí nej- ořechového přání se nekonala. Veverka se
vyšší rychlost, jen aby byly co nejspěšněji neulakomila natolik, aby mi věnovala tři
u ní. Babička ve své „zástěře na dvůr“ byla ja- oříšky. Ale přání přece není v ořeších! Říká se,
ko dvorní dáma. Myslím, že všechna zvířátka že zdravý člověk má mnoho přání, nemocný
(a co jich na dvoře bylo) nás měla ráda.
jen jedno. Každý do nového roku vstupujeme
Viděl jsem čtyři koně ve dvoře, viděl jsem s různým počtem různých přání. Většinou
i nešťastný dvůr (i když nebyl zrovna šafářův). s více než s jedním. Ono totiž jeden ořech
Dvůr Králové jsem taky viděl. To bylo, když mě v pytli hluk neudělá, na to jsou potřeba
paní Králová pozvala, abych se podíval na je- nejméně dva. Přesto mám pro Vás jedno přání
jich králíky. Jeden z nich měl už předpo- (nikoli to, aby se Vám splnila všechna přání,
vězenou účast na nedělním obědě. „To se zas to by mohl být docela tvrdý oříšek). Nechť se
nadlabem“, řekla.
nám rok 2022, ať už přinese cokoli, podaří
I fara v Krumlově má svůj dvůr. Není velký. nikoli jen přežít, ale především prožít. Ať nás
Zato zcela plynule přechází v nemalou farní každý den nového roku posune kousek dál,
zahradu. Na rozhraní dvora a zahrady stojí a to nejen na časové ose, ale v lidskosti
starý ořech. I několikrát denně procházím pod jakožto obrazu Božího.
jeho větvemi. I předevčírem (28. prosince
Pokojný a požehnaný rok 2022 vyprošuje
2021) jsem pod jeho holou korunou dělal
P. Pavel Vybíhal, děkan
cílené kroky. Když vtom, asi tak čtyři metry

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ZE DVORA

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY
Slunce, sluníčko dar tepla, energie, dobré
nálady, dar života. Slunovrat zimní, letní.
Jak jsou odlišní a stále kolem stejného slunce.
Kolem letního slunovratu jsme otevřeni světu,
trávíme čas venku, jsme plni energie.
Čerpáme sílu, získáváme zkušenosti,
moudrost. Živíme tělo, duše odpočívá. Koloběh života.
Teprve, když dáme do souvislosti mluvu
vnějšího světa s mluvou nitra, dostaneme
plnou skutečnost.
Rudolf Steiner

Podle úvodu vás určitě napadlo, kam
ve svém povídání o darech přírody směřuji.
Ano střídání ročních období, cyklus života.
Máme čtyři roční období, která mají svůj řád
a o ten pečuje vesmírná síla. A my jsme těchto
pravidel součástí, i když se jim někteří snaží
bránit. Vraťme se k zimnímu slunovratu.
Sluníčko se nevrací, to stojí a září pořád
na svém místě, ale naše matička země
se pomalounku začíná ke sluníčku přiklánět.
Tato vesmírná síla řídí, ať chceme nebo ne,
naše životy, na nic se nás neptá. Každé roční
27

období má svou energii, své moudro. Záleží na
nás, zdali souzníme s přirozeným cyklem
života, s tempem přírody. Pokud ano, pak
tento soulad nám pomůže udržet si fyzickou,
duševní i emoční rovnováhu.
Země je uzavřená, odpočívá a čerpá nové
síly. Tak i my všichni jsme uzavřeni do sebe
a zpracováváme prožité, získáváme moudrost. Živíme duši a tělo odpočívá. Ke slunovratům neodmyslitelně patří obřady. V podstatě sloužily k přijetí změny a přípravě na
nové období. Obřadům předcházelo období
očisty jak prostoru tak i nitra, aby se vytvořily
podmínky a místo pro nové. Obřady byly
zasvěceny k uctění síly ohně a vody, k oslavám
daru života.
Nejvyšším vrcholem zimního slunovratu je
21. prosinec. Nejkratší den, nejdelší noc.
Od tohoto okamžiku se naše Země začíná
pomalounku, ale každým dnem více a více,
přiklánět slunci. Návrat světla, křesťané slaví
narození Ježíše Krista, symbol světla. Země
se začíná pomalounku otevírat a nadechovat.
Ohni, vodě a dýmu byla připisována magická
moc. Ohni byly darovány oběti v podobě
semen, bylin i jídla. Dýmem z bylin se
očišťovaly prostory a ochraňovaly domovy.
Vodě lidé přinášeli své dary, omývali se z jejich pramenů z cílem udržet si zdraví.
Zrození, návrat světla, nový život. 12 svatých

nocí 25. 12. - 5. 1. Jeden den - jeden měsíc
v roce. V myšlenkách se vracíme zpět,
rozjímáme, vzpomínáme. Čas očisty, čas
vonných dýmů, čas vykuřování bylinami.
Pelyňku velí planeta Venuše, živlem je Země.
V koupeli nás očistí od špatných činů.
Spalováním pelyňku se zažehnávají zlovolné
síly a slouží nám též k uzdravování.
Ano bylinky mají svou kouzelnou moc magii. Černý bez neodmyslitelně patří do naší
krajiny, v přírodě ho potkáváme na každém
kroku. Je zasvěcen Venuši - symbol lásky,
přátelství, věrnosti, krásy, mládí. Vládnoucím
živlem černého bezu je Země - peníze,
úspěch, plodnost, uzdravování, zaměstnání.
Zavěšen nad dveřmi a okny brání vstupu zlu
do domu. Chrání před negativními silami. Keř
rostoucí blízko domu pomáhá klidnému chodu
domácnosti.
Nový život je započat, země se každým
dnem přibližuje více slunci. Je to nezastavitelný koloběh. Koloběh života. Symbolem
tohoto nekonečného koloběhu je věnec. Ten si
zdobíme podle vlastního já.
Přeji vám hodně zdraví, úspěchů, klidu
a pohody v novém roce.
Žití, to je největší umění na světě,
neboť většina lidí pouze existuje.
Oskar Wilde
Zdeňka Bognerová

ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ
nejnižší noční teplota
nejvyšší noční teplota
průměrná noční teplota
nejnižší denní teplota
nejvyšší denní teplota
průměrná denní teplota
celkové srážky

říjen 2021
-3 °C
+13 °C
+4 °C
+9 °C
+22 °C
+13 °C
9 mm

V říjnu bylo celkem 17 dnů polojasno,
16 dnů větrno, dne 21. 10. byl velmi silný
vítr a 10. 10. se objevila námraza.
V listopadu bylo celkem 23 dnů
oblačno a zataženo, 8 dnů větrno, 26. 11.
napadlo 6 cm sněhu, 28. 11. napadlo 4 cm
sněhu. 30. 11. byly sněhové přeháňky.
V průběhu měsíce byly časté přelety
divokých husí, které ve dnech 20. a 21.
11. byly spatřeny v obrovských hejnech.

listopad 2021
-2 °C
+8 °C
+2 °C
+1 °C
+11 °C
+6 °C
35 mm

prosinec 2021
-9 °C
+7 °C
-1 °C
-2 °C
+11 °C
+2,5 °C
48 mm

V prosinci bylo celkem 25 dnů oblačno
a zataženo. Dne 5. 12. napadly 3 cm
sněhu, dne 9. 12. napadlo 13 cm sněhu,
dne 25. 12. napadlo 5 cm sněhu. Po 9.
prosinci bylo možné 3 dny lyžovat
na běžkách. Bylo možné spatřit přelety
divokých husí a labutí. Stále kvetly
sedmikrásky.
Jaroslava Vespalcová
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CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH

ROK 1956 (pokračování)
Sportovní hřiště a výsadba okrasných stromů kolem hřiště:
Ve zdejší obci se tělovýchova prakticky neprováděla jednak proto, že nebylo vhodné místnosti
pro cvičení a jednak také proto, že ve zdejší obci nebylo hřiště.
Na žádost nově ustavené skupiny OSM a za podpory ředitelství národní školy projednal MNV
ve schůzích dne 18/4, 20/4 a 25/4 zřízení sportovního hřiště za školou.
Současně dohodnul MNV s majiteli pozemků výměnu obecních pozemků za pozemky postoupené
na hřiště. Na žádost majitelů pozemků přímo zúčastněných na schůzích a při projednávání
na místě samém, bylo hřiště zřízeno napříč těmito pozemky po délce 9 metrů a do šířky 60 metrů.
Majitelé odstoupených pozemků:
Kovář Tomáš č. 111, Šídlo Josef č. 66, Fialová Josefa č. 83, Bystrý Josef a Vespalec Vincenc č. 26
dostali náhradu ve stejné výměře a přiměřený odpis dodávek pro rok 1952.
Daňhel František č. 32 náhradu pozemků nežádal a žádal jen odpis odstoupených pozemků
z celkové výměry a přiměřené snížení dodávek na r. 1952. Tauber Bohumil, který obdělával
pozemek patřící faře, žádal přiměřené snížení dodávek na r. 1952. Mimo toho dostali majitelé,
kteří měli na odstoupených pozemcích píci, náhradu sečení jetele a luk z obecních pozemků a luk.
Maša Ludvík a Rouchal Josef z Dobelic na výzvu MNV o žádnou náhradu nebo výměnu pozemků
nežádali.
Hřiště bylo v brzké době zoráno traktorem mládežníkem traktoristou Karlem Sobolem
a započalo se s úpravou. Tato úprava však byla provedena jen částečně a zůstala nedokončena.
Na schůzi osvětové besedy dne 30/4 1956 byla na návrh ředitele Oldřicha Kosíka projednána
otázka vysázení okrasných stromů kolem sportovního hřiště a jeho úprava.
Ředitel Old. Kosík opatřil od včelařského spolku ve Vémyslicích okrasné stromy /javory a jívy/
a zařídil jejich vyrytí a dopravu jakož i vysázení.
Při výsadbě okrasných stromků obětavě pomohli:
Vespalec František, předseda MNV, č. 128; Vespalec Josef č. 37; Svazáci: Kopeček Ladislav, Šídlo
Stanislav ml. č. 126, Vespalec Jar. č. 60, Vespalec Frant. ml., č. 128; Šídlo Jos. č. 75; Hercík Oldřich
č. 5.
Žáci střední školy: Smejkal Jar., Vespalec Jaroslav č. 127; Šídlo Bohumil, Sobol Frant. ml, č. 35;
Vodák Jan, Šidlo Jar. č 75; Janda Lubomír, Souček Vlastimil.
Žáci národní školy: Obětavě pomáhali za vedení učitelů při výkopu jam a při zalévání zasázených
stromků.
Bašta Jan, rolník, obětavě přivezl na hřiště k sázení 3 kádě vody pro zalévání zasázených
stromků.
Celkem bylo po hranicích hřiště vysázeno: 36 javorů a 4 jívy – t. j. 40 okrasných stromů.
V dohledné době bude hřiště srovnáno buldozerem a bude tam naset parkový trávník tak, aby
hřiště plně sloužilo svému účelu – osvěžení a zábavě po práci ve sportovním zápolení!
Zřízení a úprava hřiště v naší obci jest prospěšným činem pro mládež a všechny děti celé obce
po všechna léta budoucí!!!!!!!!!
pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice, str. 208.
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INZERCE

30

Zub času se začíná podepisovat na doškové střeše, která byla naposledy měněna /přešita/
v roce 2004. Koncem roku přijel doškař p. František Pavlica se svým synem a alespoň
nejkritičtější místa vyspravil novými doškami. Jelikož je na několik let pracovně velmi vytížen,
byl domluven termín kompletní výměny došek na nejbližší možný termín, a to na rok 2024.
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Jízdní řády IDS JMK pro rok 2022
(drobné změny oproti roku 2021, pro zájemce k vyzvednutí na obecním úřadě
ve zvětšeném formátu zdarma)
Linka 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice – Znojmo
Zastávka
Ivančice
MK nám.

Pracovní dny

Sobota + neděle

5:08 6:08 7:18 9:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 5:36 9:36 11:36 15:36 17:36
-

-

7:43 9:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57

-

-

-

-

-

MK aut.n. 4:16 5:31 6:31 8:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 6:00 10:00 12:00 16:00 18:00
Petrovice 4:30 5:45 6:45
Znojmo

-

10:14

-

13:14

-

-

16:14 17:14 18:14 6:14 10:14 12:14 16:14 18:14

5:08 6:28 7:25 8:53 10:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53

-

18:53 6:53 10:53 12:53 16:53 18:53

Linka 432 Znojmo - Hostěradice - Moravský Krumlov - Ivančice
Zastávka
Znojmo

Pracovní dny

Sobota + neděle

4:16 5:26 6:21 7:56 8:56 10:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 18:56 6:56 12:56 14:56 16:57 18:56

Petrovice 5:01 6:03 7:06 8:35 9:43 11:43 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 19:35 7:35 13:35 15:35 17:35 19:35
MK aut.n. 5:15 6:17 7:20 8:49 9:59 11:59 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:49 7:49 13:49 15:49 17:49 19:49
MK nám.

5:21 6:21

-

-

-

-

13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 19:51

-

-

-

-

-

Ivančice

5:45 6:45 7:44 9:13 10:21 12:21 14:12 15:12 16:12 17:15 18:12 20:12 8:13 14:13 16:13 18:13 20:13

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice – Miroslav
Zastávka

Pracovní dny

Sobota + neděle

MK aut.n. 5:07 6:17 6:57 7:57 9:57 11:57 13:07 13:57 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57
MK nám.

5:09 6:19 6:59 7:59 9:59 11:59 13:09 13:59 15:09 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 7:59 11:59 15:59

Petrovice 5:19 6:29 7:09 8:09 10:09 12:09 13:19 14:09 15:19 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 8:09 12:09 16:09
Miroslav

5:36 6:46 7:26 8:26 10:26 12:26 13:36 14:26 15:36 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 8:26 12:26 16:26

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov
Zastávka
Miroslav

Pracovní dny

Sobota + neděle

3:57 4:57 5:57 6:57 8:27 12:27 13:27 13:57 14:37 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 7:27 11:27 15:27

Petrovice 4:17 5:17 6:17 7:17 8:47 12:47 13:47 14:17 14:57 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 7:47 11:47 15:47
MK nám.

4:28 5:28 6:28 7:28 8:58 12:58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MK aut.n. 4:30 5:30 6:30 7:30 9:00 13:00 13:57 14:27 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57
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