
ZPRAVODAJ OBCE

P E T R O V I C E

Masopust v MŠ Petrovice. Foto: Irena Závišková

ročník 15, číslo 1/2022 (leden, únor, březen)



K masopustu patří průvod masek, který se konal v sobotu 19. února.
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ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

70. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. ledna 2022
• ZO projednalo výsledek výběrového řízení na stavební akci „Petrovice, 

zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa“. ZO schválilo jako zhotovitele 
uvedené akce firmu Geo-stav Valeč, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu ve výši 
1 603 510 Kč bez DPH (1 940 247 Kč s DPH) a pověřilo starostku podpisem smlouvy 
o dílo.

• ZO projednalo a schválilo zvýšení frekvence svozu plastů na každý týden 
z důvodu nedostatečné kapacity stávajících kontejnerů při svozu jednou za dva 
týdny. Zvýšení frekvence svozů bude zahájeno podle možností svozové firmy 
v nejblíže možném termínu.

• ZO projednalo možnosti úspor energií v obecních budovách a pověřilo starostku 
a místostarostu dořešit změnu dodavatele plynu. Dále doporučilo omezit 
spotřebu elektrické energie na ohřev teplé vody v kabinách.

• ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na směnu části obecní parcely p. č. 
2613/8 o výměře cca 260 m . Záměr bude zveřejněn na úředních deskách 

po zákonem stanovenou dobu.
• ZO projednalo a schválilo žádost manželů P. o povolení připojení sousední 

nemovitosti (budoucí rodinný dům) na pozemcích p. č. 2695 a 2770 k veřejné 
přístupové komunikaci na pozemku p. č. 2762, vše v zastavěném území k. ú. 
Petrovice u Moravského Krumlova.

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030063958/002-SERG o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. 
Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení NN do obecního pozemku p. 
č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – M.: 
NN přip. kab. př.“. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou náhradu 2000 Kč.

71. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. ledna 2022
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2022.
• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy ALIS, spol. s r. o. na dodání 

software KEO4 Evidence obyvatel a volby za cenu 8250 Kč bez DPH, roční 
udržovací poplatek 1820 Kč bez DPH.

• ZO vzalo na vědomí Přílohu k rozpočtu na rok 2022: Záznam o zrušení položky 
1340.

• ZO projednalo žádost P. D. o koupi části obecní parcely p. č. 16/1 v k. ú. 
2Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 25 m . ZO schválilo záměr na 

prodej nebo směnu části uvedené parcely. Záměr bude zveřejněn na úředních 
deskách po zákonem stanovenou dobu. Zájemce si nechá zhotovit geometrický 
plán na oddělení části pozemku na své náklady.

• ZO projednalo žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. o souhlasné 
stanovisko se stavebním záměrem pro stavbu „Petrovice – J.: NN přip. kab 
ved.“. Jedná se o umístění kabelového vedení na obecních pozemcích p. č. 
2750, 2753 a 2961/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO podmiňuje 
souhlas s navrženým vedením kabelu tím, že bude umístěn minimálně 60 cm 
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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 schválilo Smlouvu č. ZN-
001030065188/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Petrovice a EG.D, a.s. Předmětem smlouvy je budoucí realizace stavby 
„Petrovice – J.: NN přip.“ na obecních pozemcích p. č. 2750, 2753 a 2961/2 v k. 
ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene činí 1000 Kč. 

• ZO projednalo žádost J. B. a P. S. a schválilo záměr na směnu nově vzniklé 
2obecní parcely č. 400/20 o výměře 7 m , druh pozemku trvalý travní porost, 

která vznikla dle geometrického plánu č. 465-163/2021 a parcely p. č. 1704/3 
2 2o výměře 87 m  (výměra změněna z původních 72 m  vlivem zpřesnění hranic 

pozemku dle téhož geometrického plánu), druh pozemku ostatní plocha. 
Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a Předmětem 
2smlouvy je směna nově vzniklého obecního pozemku 2116/2 o výměře 422 m , 

druh pozemku orná půda, který vznikl dle geometrického plánu 468-737/2021 
2zhotoveného Geodézií Podyjí, za pozemek p. č. 2873 o výměře 211 m , druh 

pozemku orná půda, vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi Z. 

Předmětem smlouvy je směna nově vzniklého obecního pozemku 1699/49 o 
2výměře 4 m , druh pozemku ostatní plocha, za nově vzniklý pozemek p. č. 

21725/2 o výměře 3 m , druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova. Oba pozemky vznikly dle geometrického plánu 467-
737/2021 zhotoveného Geodézií Podyjí.

72. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. února 2022
• ZO projednalo možnosti podání žádostí o dotace a schválilo podání žádosti 

o dotace v rámci dotačních titulů Jihomoravského kraje „Následná péče o 
zeleň“ a „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022“. Dále 
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na doplnění vybavení školní kuchyně, 
pořízení prvků do školní zahrady a sanaci vlhkého zdiva v šatně MŠ v rámci 
dotačního titulu 5. výzva PRV MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. 

• ZO projednalo žádost Jednoty SD Moravský Krumlov o možnou dotaci z JMK 
„Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji“ a odložilo 
rozhodnutí na příští zasedání.

• ZO projednalo a schválilo účast obce na akci konané v rámci DSO 
Moravskokrumlovsko „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 
2022“.

• ZO projednalo a neschválilo nabídku na prezentaci obce v knize „Moravský 
Krumlov a okolí z nebe“.

• ZO projednalo a schválilo žádost V. B. o pokácení dvou vzrostlých stromů 
(smrků) na pozemku p. č. 42/1. Důvodem je nedobrý stav obou stromů. Kácení 
provede specializovaná firma.

• ZO projednalo žádost MBM TRADE CZ, s.r.o. o vyjádření k přechodnému 
dopravnímu značení a vedení objízdné trasy (uzavírka komunikace v obci 
Lesonice z důvodu výstavby kanalizace) a schválilo souhlasné stanovisko 
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s navrženou objízdnou trasou.
• ZO projednalo žádost manželů H. o odkoupení části obecního pozemku p. č. 

216/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 13 m  a schválilo 
záměr na prodej uvedeného pozemku. Žadatelé si nechají zhotovit 
geometrický plán na vlastní náklady.

• ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení údržby ochranného pásma mezi 
obcí Petrovice a ČEPS, a.s., zastoupená společností CETIN, a.s. Předmětem 
dohody je odstranění  vzrost lých dřevin v  ochranném pásmu 
elektroenergetického vedení přenosové soustavy 400 kV na pozemcích p. č. 
2069, 2172 a 2199 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 18 ke smlouvě o svozu a odstranění 
tříděného odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Petrovice. 
Předmětem dodatku je zvýšení četnosti svozu plastů z 26 na 52 svozů za rok za 
cenu 59 800 Kč bez DPH za rok.

• ZO projednalo žádost Jihomoravského kraje o bezúplatný převod obecních 
parcel v  k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO nesouhlasí s  bezúplatným 
převodem a trvá na směně za adekvátní náhradu.

73. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 24. února 2022
• ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu za rok 2021
• ZO projednalo žádost Jednoty SD Moravský Krumlov o možnou dotaci z JMK 

„Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji“. ZO schválilo 
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč pro žadatele Jednota SD Moravský 
Krumlov.

• ZO projednalo žádost stavebníků M. K. a V. K. a schválilo souhlasné stanovisko 
s umístěním stavby rodinného domu na parcelách 2962 a 2961/1 dle dodané 
projektové dokumentace.

• ZO porovnalo cenové nabídky firmy Kavyl, Mohelno a Tomáše Vespalce, 
Petrovice na údržbu travnatých ploch a zálivku zeleně v obci. ZO schválilo 
zadání roční údržby Tomáši Vespalcovi za celkovou cenu 168 700 Kč.

• ZO projednalo žádost J. V. o odkoupení části obecního pozemku p. č. 5/1 
2 2o výměře cca 75 m  a části obecního pozemku p. č. 1699/2 o výměře cca 67 m . 

ZO schválilo záměr na směnu částí uvedených pozemků. Žadatel si nechá 
zhotovit geometrické plány na své náklady. Záměr bude uveřejněn na úředních 
deskách po zákonem stanovenou dobu.

• ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotace v rámci dotačního titulu 
Jihomoravského kraje „Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů 
klimatických změn“ na zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu obce 
Petrovice. Zpracovatelem strategie bude Mgr. Ing. Jan Malý Blažek, MEZE 
DESIGN Vedrovice.

• ZO projednalo a schválilo záměr na směnu nově vzniklých obecních parcel p. č. 
2 22790/2 o výměře 1702 m  a 2790/3 o výměře 738 m  v k. ú. Petrovice 

u Moravského Krumlova. Parcely vznikly rozdělením parcely p. č. 2790 na 
základě geometrického plánu č. 469-738/2021, zhotoveného Geodézií Podyjí 
s.r.o. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou 
dobu.
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74. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 24. března 2022
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2022.
• ZO projednalo přípravu střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice na r. 

2022 – 2024 a pověřilo jeho dopracováním finanční výbor obce.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. B. Jedná se 

2o směnu pozemku p. č. 2872 o výměře 851 m , orná půda do vlastnictví obce za 
2pozemek p. č. 2790/2 o výměře 1702 m  dle geometrického plánu č. 469-

738/2021 do vlastnictví J. B., vše v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a vlastníky 

bytového domu č. p. 136. Jedná se o směnu nově vzniklých pozemků dle 
geometrického plánu č. 472-21/2022. Obec získá do svého vlastnictví p. č. 

2 2613/38 výměře 262 m  směnou za p. č. 613/39 o výměře 262 m , vše v k. ú. 
Petrovice u Moravského Krumlova.

• ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO 
Vodovody a kanalizace na realizaci investiční akce „Petrovice – prodloužení 
vodovodu a kanalizace“.

• ZO projednalo cenovou kalkulaci stravného ve školní kuchyni MŠ. Nová cena pro 
cizí strávníky činí 144 Kč. ZO schválilo zvýšení příspěvku obce z 26 na 30 Kč pro 
důchodce a matky na mateřské dovolené. 

• ZO projednalo žádost společnosti HEP electrical s.r.o., Zastávka, o vyjádření na 
akci „Petrovice – H.: NN přip. kab. příp“. Jedná se o uložení kabelového vedení 
NN k domu č. p. 95 do pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova ve 
vlastnictví obce. ZO schválilo souhlasné stanovisko s touto stavbou. Dále ZO 
schválilo Smlouvu č. ZN-001030073059/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem smlouvy 
je budoucí zřízení věcného břemeno pro výše uvedenou stavbu za jednorázovou 
náhradu ve výši 2000 Kč.

• ZO projednalo a schválilo žádost P. K. o pročištění lesních pozemků p. č. 360/3, 
360/7, 304/26, 304/4, 360/5, 360/6 a 360/4 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova. Majitelka se zavazuje provést náhradní výsadbu mladých stromů.

INFORMACE  OBČANŮM

NABÍDKA KOMPOSTÉRŮ  

Obec Petrovice obdržela v rámci projektu „Předcházení 
vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů 
v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“ dotaci na 
kompostéry a kontejner na textil. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Doplatek 
obce na tento projekt činil 91 185 Kč.

Díky anketním lístkům, které byly v únoru roku 2020 odevzdány na obecní úřad, 
jsme zjišťovali zájem občanů o třídění odpadů. Následně jsme obdrželi 
kompostéry a kontejner na textil. Ten je umístěn za kulturním domem mezi 
ostatními nádobami na tříděný odpad.



7

Kompostéry byly koncem března a začátkem dubna doručeny občanům, kteří 
o ně projevili zájem. Dodání se bohužel zpozdilo covidovou dobou 
a administrativními průtahy s výběrem dodavatele.

Obec Petrovice nabízí poslední kusy,
ve velikostech 900 litrů, 1050 l, 1400 l a 2000 l.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě a kompostéry budou neprodleně 

vydány. Podle přiložené smlouvy jsou kompostéry po dobu 5 let výpůjčkou, 
po uplynutí doby udržitelnosti (31. 12. 2027) se stávají majetkem vypůjčitele.

Obec Petrovice děkuje AGRO družstvu za uskladnění kompostérů v areálu 
zemědělského družstva a obdivuhodnou precizní práci zaměstnance p. Pavla 
Janšty při manipulaci s vysokozdvižným vozem.

NOVÝ PROSTOR K UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ JE ZA HŘBITOVEM

Kontejner na bioodpad za kulturním domem se pravidelně plní odloženými 
větvemi. Bohužel ne každý větve řádně rozřeže na menší kusy, z toho důvodu se pak 
kontejner musí častěji vyvážet, ale odváží se pouze větve a na další bioodpad už 
není místo. Proto byl pro ukládání větví vybudován prostor za hřbitovem, kam 
můžete větve ukládat.

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

ZIMNÍ ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA 2022 

V období konání ZOH 2022 jsme si i v naší mateřské škole uspořádali "Zimní 
školkovou olympiádu". Vypukla 9. února 2022 již v 7.30 hodin, abychom stihli 
všechny sportovní disciplíny. A zahájili jsme registrací všech sportovců: děti musely 
najít svou "Listinu sportovce" dle své nalepené značky a umět nahlásit své jméno 
i příjmení hlavnímu organizátorovi olympiády. Tuto listinu si nosily od stanoviště ke 
stanovišti k zapisování výsledků. A začali jsme slalomem na lyžích, pokračovali pro 

děti zcela neznámým biatlonem. A že to, panečku, některým biatlonistům frčelo 
v lyžích vyrobených z kartonu a krabiček od papírových kapesníčků, a pak ještě 
střelba do kelímků na zdi, kterou si děti samy z cihliček postavily. Moc je to bavilo, 
a tak někteří škemrali, aby mohli jet a střílet několikrát. Po občerstvení (svačince) 
následovalo slavnostní zahájení olympiády: pochod vlajkonošů a všech sportovců 
ČR (děti s přilepenými státními vlajkami, které si samy vyrobily a číslicemi na 
zádech) při pochodové hudbě po herně až do šatny, kde následovalo vztyčení 
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olympijské vlajky a zapálení olympijského ohně s poslechem olympijské hymny. 
A samozřejmě nezbytné focení na památku. Po návratu do herny se konal 
slavnostní slib - nejdříve slib všech sportovců, kteří se dozvěděli o nutnosti 
dodržování všech pravidel a podstaty fair play, potom slib trenérů a rozhodčích 
(nás dospěláků), že se nikomu nebude nadržovat a povedeme je k dosažení co 

největších sportovních výkonů. A pak už šla jedna disciplína za druhou: lední hokej 
s bruslemi z mikrotenových sáčků a snahou nastřelit co nejvíce gólů do branky, 
krasobruslení s vybranou rekvizitou podle hudby. To bylo piruetek a holubiček na 
ledě - vždyť šlo hlavně o umělecký výkon za 10 bodů! A pak opět pro děti neznámá 
disciplína - curling. Dostat kameny (plastové talířky s vločkami) na střed kruhu 
dvěma mopy nebylo vůbec jednoduché. Někteří se však nevzdávali a vyzkoušeli to 
opět znovu. Poslední disciplínou byl závod na bobech v tělocvičně se startem na 
slovní pokyn a druhá jízda se startem praporkem. Tato disciplína sklidila u dětí 
největší ohlas a taky se nejvíc fandilo. Muselo nás být slyšet otevřenou ventilačkou 
hodně daleko. Bylo dosportováno: následoval slavnostní nástup všech sportovců, 
udílení pochvaly absolutně všem - i naší Karolínce, která si také všechno vyzkoušela 
A pak odměny: nejprve medaile, které si děti samy vyrobily ze samotvrdnoucí 
hmoty a nabarvily zlatou, stříbrnou a bronzovou temperou (a byly skoro jako 
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doopravské!), potom obdarování olympijskými diplomy a medailemi se sportovci, 
sladkými perníčky ozdobenými vlaječkami ČR. A potom už zbývala jen chvilka 
zamyšlení a klidného postání při poslechu naší státní hymny, se kterou se děti tímto 
taky seznámily. Bylo to moc fajn, jen nám bylo hodně líto, že se některé děti 
nemohly pro nemoc či karanténu zúčastnit. 

 A co napsat závěrem? Chci poděkovat moc svým asistentkám - p. učitelce Lence 
Dočkalové a Daně Slámové za pomoc s přípravou rekvizit i samotným průběhem 
olympiády. Bez nich bych nedokázala pro děti připravit tak krásný den, jaký ten 
olympijský v naší školce vskutku byl. I já na něj budu dlouho vzpomínat...

    Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy v Petrovicích
Zdeňka Müllerová

MASOPUST, KARNEVAL A OSTATNÍ…

Vánoční prázdniny skončily a byl tu opět nový rok, který pro děti v mateřské 
škole Petrovicích ukrýval spoustu aktivit a akcí, jako bylo Divadlo Špilberg, které 
nás navštívilo s muzikálovou pohádkou „Z deníku kocoura modroočka“ koncem 
měsíce ledna. V únoru, který je měsícem karnevalů, maškarních plesů, ale také 
masopustních průvodů, jsme si tyto slavnosti i my s dětmi v naší mateřské škole 
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patřičně užili. Vyráběli jsme barevné masky a škrabošky, zdobili třídu, učili se 
veselé říkanky a písničky, hráli zábavné hry, povídali si o zvycích a tradicích 
masopustu. V pátek 18. února se školka proměnila v den karnevalový. Zahájili jsme 
ho slavnostním průvodem masek, kde jsme mohli vidět princezny, víly, zvířátka, 
hasiče, čarodějnice a spousty dalších masek. V průběhu celého karnevalu si děti 
užily spoustu zábavy a legrace při plnění úkolů, zpívání písniček a tancování. 
Na závěr děti kouzlily s kouzelníkem. O týden později jsme se vydali na obchůzku 

vesnicí a těšili jsme kolemjdoucí 
masopustním průvodem. Po ce-
stě jsme potěšili básničkou 
a masopustní písničkou. Nechy-
běly napečené masopustní 
koblížky od paní kuchařek, které 
jsme rozdávali společně s dobrou 
náladou.  Na konci března nás 
navštívilo divadelní představení 
Špilberk „Králici z klobouku“ 
a uskutečnila se třídní schůzka 
s rodiči a vystoupením dětí 
„Mámo, táto,  co  j sme se 
naučili“.  

V MĚSÍCI BŘEZNU BESEDUJEME

V měsíci březnu jsme uskutečnili dvě besedy Pro projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko II, na podporu čtenářské 
gramotnosti. První beseda se uskutečnila pod názvem „Mami, přečti mi pohádku“. 
Do projektu se zapojily maminky dětí, které navštěvují MŠ v Petrovicích. Maminky 
si pro děti připravily knížku, kterou měly jako děti nejraději a před spaním dětem 
z knížky přečetly pohádku O kocourovi modroočkovi a O krtečkovi. Na závěr jsme si 
krátce pověděli a shrnuli knížky, o kterých jsme si četli. V rámci besedy jsme chtěli 
podpořit tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispět ke zvyšování 
čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. 
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Dalším dnem 3. 3. 2022 jsme navázali na čtení maminek besedou „Pojďme do 
knihovny“. S dětmi jsme navštívili místní knihovnu v Petrovicích, kde nás vřele 
přivítala paní knihovnice. Děti se dozvěděly, co všechno v knihovně najdeme, jak 
se zaregistrovat a naučily se orientovat mezi poličkami plnými knih. Zjistili jsme, 
že v knihovně se dá s knihou nebo časopisem příjemně relaxovat. Nejvíce měly děti 
radost z psacího stroje, který si mohly vyzkoušet. Na závěr nám paní knihovnice 
přečetla pohádku O malé princezně a rozdala na památku záložky do knížek. Paní 
knihovnici moc děkujeme a rádi přijdeme opět knihovnu navštívit.

  

Marcela Kratochvílová, p. učitelka

ŠKOLNÍ VÝLET DO FIRMY RAGT V BRANIŠOVICÍCH ANEB 
POZNÁVÁME PRACOVIŠTĚ SVÝCH RODIČŮ

Na úterý  22. března 2022 jsme se s dětmi z naší mateřské školy moc těšili. 
V rámci prožitkového učení nás čekal výlet do branišovické šlechtitelské stanice, 
která je součástí francouzské skupiny RAGT. Po celou dobu nás provázel tatínek 
Lukáška Müllera, který  tuto firmu řídí a svoji práci má moc rád. Nejprve nás 
všechny usadil ve velké přijímací místnosti firmy, kde jsme se cítili důležitě jako 
nějaká velká návštěva. Dostali jsme zde pohoštění, a zatímco jsme si pochutnávali 
na dobrotách, tatínek Lukyho nám vyprávěl o firmě i o jeho práci, o postupech 
šlechtění různých odrůd pšenice, ale i o tom, co dnes všechno uvidíme. Exkurze 
byla velmi zajímavá. V laboratořích jsme se podívali, jak různá může být pšenice, 
abychom z ní získali vhodnou mouku pro výrobu kvalitního pečiva, sušenek či 
těstovin. Seznámili jsme se též s pracovištěm maminky od Leonky Kousalové, která 
nám taky vše ochotně ukázala a vysvětlila. Velmi se nám líbila laboratoř, ve které 
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jsme si mohli spustit stroj, který zastával práci malého mlýnu a pšenici nám 
pomlel. V další laboratoři jsme pozorovali, jak se z těsta dělají velké bubliny. Podle 
jejich velikosti se pozná, jak je těsto kvalitní a zda i výsledný produkt bude mít 
odpovídající křehkost i kvalitu. To jsme si pak sami vyzkoušeli při hnětení 
a mačkání těsta v našich ručkách a dostali jsme těsto i s sebou do školky, abychom 
si pak odpoledne mohli zahrát na pekaře. Ve zkušební pekárně nám pak laborantky 
upekly houstičky zapečené se sýrem, které jsme s chutí snědli a zbytek si odvezli 
do školky na odpolední svačinku. Prohlédli jsme si i všechny kanceláře vedoucích 
zaměstnanců a zde se seznámili i s hlavním inženýrem, který se ochotně ujal naší 
Karolínky a po celé firmě ji nosil, aby tuto exkurzi zvládla společně s námi i bez 
jejího kočárku, který se nám nevešel do autobusu. A pak už jsme se vydali na 
prohlídku všech venkovních prostor firmy. Po návštěvě skleníků, kde jsme se 
dozvěděli, že si tu zaměstnanci "hrají" na pilné včeličky a každý klásek musí uměle 
opylovat a po dozrání nožíkem ručně uříznout, jsme se seznámili i s prací 
mechanizátora v opravárenské dílně všech zemědělských strojů, které je třeba 
vždy na sezónu připravit nebo při poruše opravit. A pak už tu bylo něco pro naše 
kluky: na volném prostranství před dílnami byly vystaveny traktory, kombajny i secí 
mašiny.  Jen ta velikost byla trošku menší, uzpůsobená i velikosti malých 
šlechtitelských políček. Vyzkoušet si to chtěli nejen kluci, ale i všechna děvčata, 
a to i několikrát. S pomocí ochotných zaměstnanců si tak vylezli na všechny tyto 
stroje, vyzkoušeli si zatočit volantem, manipulovat řadící pákou, zatroubit si... 

Na závěr jsme se rozloučili jízdou na vlečce za traktorem a rodičům našich dětí, 
ale i všem ochotným zaměstnancům, kteří v této firmě pracují, poděkovali 
za krásné a zajímavé dopoledne. S dobrou náladou jsme se pak vraceli autobusem 
do naší mateřské školy v Petrovicích, kde jsme si před usnutím o všech zážitcích 
ještě znovu povídali. Také jsme si rozdali malé dárečky, které jsme dostali na 
památku. Ještě jednou, tátovi Lukyho a mamince Leonky velké díky!!!

Z. Müllerová, ředitelka MŠ
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Ředitelství MŠ Petrovice oznamuje 

termín zápisu dětí na školní rok 2022/2023
pondělí 2. 5. 2022 v 10 hodin v budově MŠ.

V pondělí 25. dubna si rodiče vyzvednou v době od 10.30 do 16 hodin 
tiskopisy k zápisu, které je třeba donést k zápisu vyplněné 

a potvrzené dětským lékařem.

K zápisu do MŠ  se rodiče dostaví se svým občanským průkazem, 
rodným listem dítěte a očkovacím průkazem dítěte.

Bližší informace na tel. č. 515 323 124 nebo 736 624 588.

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ

KUŘECÍ  
ČÍNA

 kuřecí maso      1 kg
 slanina  0,25 kg
 tuk
 cibule
 pórek
 čerstvá paprika
 žampiony
 sůl, sójová omáčka, česnek, zázvor
 škrob

Slaninu nakrájíme na nudličky 
a s cibulí opečeme. Přidáme maso, 
sůl, česnek a podusíme. Přimícháme 
zeleninu, poté dochutíme sójovou 
omáčkou, zázvorem a zahustíme 
škrobem. Podáváme s rýží.

USKUTEČNĚNÉ  AKCE

PO ROCE SE KONALA TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA

Začátkem ledna opět navštívil i  děti 
převlečené za Tři krále v doprovodu dospělého 
pověřence všechny domy v naší obci. Koledníci 
zazpívali známou koledu, rozdávali informační 
letáčky a balíčky cukru. Na krku měli pověšenou 
zapečetěnou kasičku znojemské charity, kam 
l idé mohli  vkládat f inanční příspěvky. 
V Petrovicích chodily dvě skupinky a celkem se 
vybralo 23 545 Kč. Děkujeme všem, kteří 
podpořili tuto sbírku. Výtěžek bude věnován 
na pomoc lidem v nouzi.
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PO ROČNÍ PŘESTÁVCE PROŠLY OBCÍ MAŠKARY 

V roce 2021 pokračoval kvůli pandemii koronaviru útlum společenských akcí, 
proto se obchůzka maškar po vsi nekonala. 

Letošní kulturní rok se už pomaličku probouzí z nuceného spánku a v sobotu 
19. února vyrazilo 15 nadšenců pro udržení tradice do ulic. Obchůzka se konala už 
podvacáté, proto jsme byli moc potěšeni, že se přidalo i pět muzikantů 
„Kamarádi“. Původně plánovaná taneční zábava se nekonala, protože doba 
vnitřním akcím stále nepřála. Navíc je potřeba minimálně s ročním předstihem 
zamluvit hudební skupinu, což v tehdejším čase nebylo možné vůbec, proto 
pandemie udeřila vší silou.

Vybrané peníze budou využity pro děti a SPK z nich uhradí náklady na přespolní 
běh Simpsnův zrychlený přesun, který je plánován na sobotu 13. srpna 2022. 
Děkujeme všem za podporu!

ZE SPORTU

PODZIM STŘÍDÁ JARO

Rychle nám ten podzimní a zimní čas utekl a máme tu zase jarní odvety našeho 
fotbalového dění IV. B třídy OFS Znojmo. Po super podzimní sezóně, kdy naše 
mužstvo skončilo na prvním místě před mužstvem Rakšic „B“ se 6 bodovým 
náskokem, tu máme jarní zápasy. Naše zimní příprava spočívala jako už posledních 
pár roků v tom, že někteří fotbalisti aktivní i již neaktivní a s nimi taky naše mladé 
naděje ještě školou povinné, se scházeli téměř každou neděli, když tomu přálo 
počasí, na hodinku na fotbálek. 

Tradičně jsme si domluvili i některé přípravné zápasy před sezónou. První zápas 
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jsme odehráli v  Pohořelicích na umělém povrchu s mužstvem Olbramovic „A“ 
s výsledkem 3 : 3 (branky dali Bogner Michal, Bogner Patrik a Radek Bohunský). 
Jako další k nám zavítalo mužstvo Brno – Bystrce, hrající městskou soutěž 
s výsledkem 3 : 3 (branky dali Světlík, Řehák a Bohunský). Dalším týmem v naší 
přípravě bylo mužstvo Dobřínska s výsledkem 0 : 0 a nakonec přijelo z třebíčského 
okresu mužstvo Slavice, které vyhrálo 3 : 4 (branky Radek Bohunský 2x a Pavel 
Šedrla ml.). Jarní los tomu tak chtěl, že hned na úvod jara se střetávají mužstva na 
1. a 2. místě. Naši borci nastoupili v neděli 3. 4. v Rakšicích (výsledek v době psaní 
příspěvku ještě neznáme). Za mužstvo mohu určitě říct, že se bude snažit navázat 
na podzimní výsledky a věřím, že i lepší hrou pro naše diváky a třeba se i podaří 
zopakovat úspěch z roku 2013, kdy jsme naši skupinu vyhráli a postoupili do III. tř. 
Necháme se od našich borců překvapit a samozřejmě bych chtěl i touto cestou 
obecního zpravodaje pozvat všechny příznivce a fanoušky petrovického fotbalu 
pozvat na jarní odvety (připojujeme i rozpis zápasů).

V sobotu 19. 3. jsme měli větší brigádu na jarní přípravě hřiště. Proto musím 
taky poděkovat všem, co na brigádě byli a taky těm co se podílejí na údržbě našeho 
areálu a hlavně trávníku během celé sezóny jako jsou Arnošt Dyml, Karel Tréšek st., 
Mirek Vespalec, Pavel Daňhel, Martin Záviška a Ondra Záviška.

To  j e  v  k o s t c e  v š e 
podstatné, co jsem chtěl 
sdě l i t  o  děn í  v  na šem 
f o t b a l o v é m  o d d í l e  T J 
Pe t r o v i c e ,  z .  s .  V š em 
čtenářům přeji hezké a 
pohodové jarní a letní dny už 
t a k y  b e z  j a k ý c h k o l i v 
omezení.

Sportu zdar, Olda Sobol.

Rozpis našich jarních utkání:
30.04.2022 15:00 Lesonice Petrovice
08.05.2022 10:15 Petrovice Miroslav C
22.05.2022 10:15 Skalice Petrovice
29.05.2022 10:15 Petrovice Tavíkovice
05.06.2022 17:00 Loděnice Petrovice
12.06.2022 10:15 Petrovice Hostěradice B

ZVEME VÁS

NE 1. 5. 2022  17. Petrovický košt
ochutnávka vín místních vinařů v obecním sklepě (při nepříznivém počasí pod 

pergolou na hřišti), začátek ve 14 hodin, vstupné 150 Kč, v ceně je sklenička 
a neomezená konzumace vína, k občerstvení bude připraveno maso na kotlíku

PÁ 17. 6. 2022 AGO (taneční zábava)
zábava před hospodou, hraje skupina AGO Hostěradice, v případě nepříznivého 

počasí v sále kulturního domu, pořádá Hospůdka Petrovice

SO 13. 8. 2022 SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
přespolní běh pro děti a mládež, po závodu následuje ukázka první pomoci 

s MUDr. Kateřinou Vaníčkovou, pořádá SPK Petrovice, bližší informace budou 
na plakátech
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PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

VZPOMÍNKA NA PANÍ VLADIMÍRU 
MARTÍNKOVOU

„Není důležité, jak je život dlouhý,
ale jak je široký a hluboký.“

Právě tohle motto plně vystihuje životní pouť 
dlouholeté vedoucí místní prodejny smíšeného 
zboží. Celých 27 let strávila v Jednotě Mor. 
Krumlov a tím i v petrovickém obchodě. 
K zákazníkům se chovala vždy přátelsky a snad 
mnozí z nich si vzpomenou na její úsměv a veselou 
mysl. Se svou současnou kolegyní Jitkou Vávrovou 
tvořily sehraný tým. Byly si vzájemnou oporou, 

jedna na druhou se mohla spolehnout a zažily spoustu legrace. 
Úsměv na rtech však před rokem vzala zpráva o vážném onemocnění. Všichni 

doufali v uzdravení a brzký návrat za prodejní pult. Sama Lada se do práce moc 
těšila. Dne 13. února však všechny naděje zhasly. 

Přesto, že neprožila příliš dlouhý život, díky jejímu elánu byl dostatečně široký 
a hluboký.

Děkujeme za přátelství, obětavost a spolupráci.
Dne 21. dubna by se dožila 58. narozenin. Vzpomeňme!

Čest její památce. 

PSYCHOLOGIE  PRO  KAŽDÉHO

DOBRO A ZLO V NÁS
Žijeme v těžké době. Sotva se pomalu začínáme dostávat do pohody po řádění 

virů a přírodních živlů, objeví se nové a ještě mnohem hrozivější nebezpečí 
v podobě války. Válečný konflikt v Evropě, ve kterém se nejen vzájemně zabíjejí 
vojáci, ale také hladoví, jsou znásilňováni, mučeni a vražděni civilisté, asi ještě 
před několika týdny považovala většina z nás jako součást temné historie minulého 
století. Je děsivé připustit si, že se to děje zase. Lidé trpí. Na vině nejsou 
neovladatelné přírodní síly, ale člověk 21. století. Je hrozné představit si utrpení 
obětí, ale také proměnu běžných lidí na bojující a zabíjející vojáky, kteří ztrácí 
veškeré lidské zábrany a páchají zvěrstva jako z hororu. Není divu, že jsme 
v takové situaci zvýšeně úzkostní, smutní a frustrovaní. Jak si v takové době 
zachovat zdravý rozum, optimismus a naději? Jak současnému dění porozumět? 
Co vede lidi k proměně v monstra a je možné jí zabránit? Někdy je úlevné 
odpočinout si od těžko přijatelné reality v pohádkách, ve kterých dobro vítězí nad 
zlem a vše dobře dopadne.

Pohádka Kráska a zvíře je zajímavá tím, že zlo je potrestáno hned na začátku 
příběhu, kdy je krásný, ale chladný a nemilosrdný princ zaklet do odporného 
a hrůzu nahánějícího tvora odsouzeného k osamělému živoření. V dalším ději jde 
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o to, zda a případně jak je možné kletbu zlomit. Najdeme mnoho různých verzí 
příběhu a stejné množství smysluplných výkladů (vyčerpávající přehled přináší 
např. Tereza Dubská ve své diplomové práci odevzdané na Univerzitě Karlově 
v roce 2013), které odráží jak různé psychologické teorie, tak dobu a společenskou 
situaci. Pokud se budeme držet motivů shodných pro nejznámější zpracování 
pohádky, pak zůstávají nejsilnějšími momenty komplikovaný vztah krásné ženy 
k mladému muži a její vztah s otcem. Výchozí zápletkou v pohádce je sebestředné 
a sobecké zahledění do sebe, kvůli kterému zraňoval mladý muž své okolí. 
Psychologie nazývá takové vztahové nastavení narcismem a připodobňuje 
ho vnitřnímu žaláři. Narcistní člověk je vězněm pochyb o sobě a snahy získat 
od druhých potvrzení o své dokonalosti. Ostatní lidi pouze využívá jako své zrcadlo. 
Zůstává tak sám, obáván, nemilován a někdy i nenáviděn. V pohádce byl mladík 
za trest zaklet do Zvířete. Zvíře tak představuje stínovou stránku narcistní 
osobnosti. Bytost, která je odpudivá a nenáviděná sama sebou i svým okolím. 
Kletbu může zrušit dívka, která ho přesto bude milovat. Kráska ale vězí v jiné, 
ovšem stejně silné vztahové kletbě, kterou je její vzájemná citová závislost 
s otcem. Symbolem pro oba druhy vztahového uvíznutí a zároveň dějovým 
průsečíkem je překrásná růže. Růže v sobě propojuje protichůdné vztahové 
aspekty – okouzlení a omamnou přitažlivost na straně jedné, křehkost a zraňující 
pomíjivost na straně druhé. Otec chce růži pro svou dceru, Zvíře chce za růži 
Krásku a Kráska je ochotná pro otcovu lásku k ní vyjádřenou růží obětovat sebe. 
Růže je ale zároveň klíčem k možnému zlomení kletby. Po překonání obav a váhání 
pomůže Krásce upřednostnit silnější a vývojově zdravější cit ke Zvířeti a odpoutat 
se od otce. Rozhodující je okamžik, kdy Kráska sebere odvahu, rozhodne se čistě na 
základě svých citů a Zvíře políbí. Léčivá je z psychologického hlediska síla 
laskavého přijetí všech stránek osobnosti druhého, včetně těch méně přijatelných. 
Oblíbený motiv „mít rád takového, jaký je“. Toto přijetí umožní Zvířeti začít cítit 
jako člověk. Nejprve ale musí být Kráskou opuštěno, aby to zvířecí v něm zemřelo 
a Kráska mohla zachránit svým polibkem to lidské.

Pohádku samozřejmě můžeme interpretovat s úspěchem také tak, jako kdyby 
všechny postavy v pohádce představovaly různé duševní vlastnosti nebo tendence 
jednoho člověka. Jde o to uvědomit si vlastní vývojové potřeby a laskavě přijmout 
sám sebe včetně svých záporných stránek. Teprve pokud o svých temných 
stránkách víme, můžeme je vědomě změnit. To je cesta z nezdravého 
a ohrožujícího závislého vztahu s rodiči nebo obecně na autoritách.

Kráska a zvíře je příkladem pohádky, kde se drama odehrává uvnitř duše. 
V člověku mezi sebou zápolí protichůdná přání. Bývá těžké rozpoznat, které 
upřednostnit. Každá volba s sebou nese nejistotu, jestli jsme si vybrali správně, 
a také nutnost oželet zavrženou variantu.

Pohádka může být inspirativní, pokud si díky příběhu uvědomíme, že se 
vnitřním psychickým dramatům nelze vyhýbat. Pokud se chceme v životě 
posunout, je nutná odvaha takové drama prožít, důvěra, že se rozhodneme 
správně, trpělivost počkat si na správný okamžik a také síla volbu provést a jít si za 
svým cílem. Přejme si proto vzájemně hodně zdaru a buďme k sobě laskaví. Lehké 
to nemá nikdo z nás.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net
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LÉČIVÁ  SÍLA  PŘÍRODY

POKLADY JARNÍ PŘÍRODY

Jaro opět přišlo, znovu se vrátilo v plné síle, kráse, čerstvosti, zářivosti, 
rychlosti a hřejivosti. Zbarvuje nám přírodu do dechberoucí zelené barvy. 
Obdarovává nás prvními jarními bylinami. Přináší nám jich plnou náruč. Prostírá 
nám  je těsně před dveře našich domovů.

Jaro, doba konání, růstu zevnitř ven, čas tvořivosti, inspirace, probuzení. Jaro 
nám symbolizuje dětství a mládí. K jaru patří především měsíc březen. 

“Měsíc probuzení a střídavých nálad. Očista. Růst. Otevření. Začínáme konat, 
rosteme.“ 

Alena Naďová-Žena v proměnách roku.

Bršlice - kozí noha, jedna z nejranějších léčivek 
brzkého jara, ale dosud nedoceněných bylin našeho 
kraje. Je to čistící a posilující bylina. Příroda úžasně 
zařídila, aby se bršlice začala probouzet již v únoru. 
V lednu a únoru posilujeme a chráníme ledviny a močový 
měchýř. Bršlice je poloadaptogen, je houževnatá, což 
může přenést na člověka. Bršlice pomůže na 25 nemocí. 
Sbírají se mladé lístečky a oddenek, ze kterých lze uvařit 
čaj nebo ještě lepší použít  za syrova do salátů, polévek, 
pomazánek. Koho nezlobí na zahradě, protože pro 
zahrádkáře je to nezničitelný plevel, tak v Petrovicích 
roste za mlýnem. I když je chladno a ráno ještě mrzne, 
bršlice už vystrkuje první léčivé šťavnaté lístečky.

O bršlici jsme si už povídali, ráda bych se s vámi 
podělila a přiblížila vám léčivku, kterou všichni znáte, ale 
možná nevíte, že by vám mohla pomoct. 

Kuklík městský, vytrvalá 
bylina roste všude po vesnici. Sbírá se oddenek na jaře 
za ubývajícího Měsíce, kdy přízemní listová růžice má 
červenofialovou barvu. Má široké léčivé působení. 
Je svíravý, desinfekční, tonizující a hojivý. Pomáhá při 
zánětu žaludku, posiluje trávení ,odstraňuje z těla 
toxiny a škodliviny, které se nám dostávají do těla 
z ovzduší a ze stravy. Je výborný při nachlazení 
a infekcích. V době sběru oddenek voní po hřebíčku. 
Podle bylináře Josefa Zentricha kuklík posiluje nervy 
apsychiku. Podle abatyše Hildegardy z Bingenu 
si můžete udělat výluh v bílém víně tzv. nápoj lásky-
rozveseluje srdce. Léčivku užíváme ve formě nálevu, 
odvaru, tinktury a prášku.

V březnu si chráníme a posilujeme žlučník, v dubnu 
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játra. Orgány, které patří neodmyslitelně k sobě. Jejich disharmonie se v naší 
psychice projevuje hněvem, zlostí, ataky, agrese. Oslabený žlučník = 
nerozhodnost, bojácnost. Ale příroda to opět zařídila a dává nám léčivky, jejichž 
síla nám může pomoci od negativních dopadů. Smetanka lékařská celá rostlina léčí 
a posiluje, kopřiva úžasná bylina. Protože kopřivy rostou v půdě, kde je hodně 
dusičnanů sbírejte ji za plného slunce k večeru, poněvadž sluníčko dusičnany stláčí 
do země. Je to ženšen našeho kraje. Má blahodárné účinky na celý náš organizmus. 
Sedmikráska-chudobka, ale sílu má úžasnou. Má mnohostranné využití. Květy 
se dají použít na ozdobu dezertů, do nádivek, pohárů atd. co vás napadne. Pokud 
trpíte někdo migrénou, stačí sníst pár květů a bolest je pryč. Sedm květů denně se 
užívá preventivně.

Duben, to je také měsíc nejdůležitějších křesťanských svátků - Velikonoce. 
Jsou to svátky pohyblivé, připadají na neděli po prvním jarním úplňku. Květnou 
nedělí začíná pašijový týden. Připomíná poslední týden Ježíše Krista před 
ukřižováním. Velký pátek den ukřižování, den ticha, smutku, den, kdy se nepracuje 
a nehýbe se zemí. Den očisty.

Vodičko čistá, od pána Ježíše Krista, ty omýváš břehy a kameny. Omyj i mé 
hříšné stvoření!

Voda - nositelka emocí, život napájí. Nejhorší jsou potlačované emoce. 
Nezpracované emoce = vznikají nemoce. 

Zdeňka Bognerová
obrázky použity z www.google.com

ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ

leden 2022 únor 2022 březen 2022
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V lednu bylo 25 oblačných dnů, 14 dnů větrných. Dne 2. 1. byla mlha celý den. 
Silný vítr foukal 17., 29. a 30. ledna. Sněhové přeháňky byly 9., 20. a 21. ledna. 
Přelétaly divoké husy a kvetly sněženky.

V únoru bylo 22 dnů oblačných, 18 dnů foukal vítr, ve dnech 17., 19. a 20. 2. byl 
vítr velmi silný. Duhu bylo možné spatřit 21. 2. Dvakrát přeletěly přes naši obec 
labutě a vrátili se holubi hřivnáči.

V březnu bylo 18 dnů jasno nebo polojasno. Vítr foukal celkem 14 březnový dnů. 
Přiletěli skřivani, kvetly fialky a pampelišky.

Jaroslava Vespalcová
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CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH 

ROK 1956 (pokračování)

Ve dnech 12. a 13.2. 1956 byla uspořádána Ostatková zábava, kterou po 2 dny 
pořádal ČSM. V úterý po ostatcích chodili mládenci dle starého zvyku po domech 
o maso a večer byla hostina mládenců a děvčat v hostinci.

Dne 24. 2. byla uspořádána veřejná schůze MNV s přizváním všech složek NF, 
na které byly ustaveny dvojice pro zvaní k oslavě Mezinárodního dne žen 
a projednávána otázka založení JZD v Petrovicích a postoj jednotlivých členů MNV 
k JZD jak vyplývá z jejich slibu pře převzetí členství v MNV. Ze zemědělců v MNV 
se staví kladně k založení JZD jen Karel Šídlo, ostatní mají poměr neujasněný. 
Jedná se záchranu kolem 80 ha úpadových hospodářství konfiskátů a obecní půdy, 
kterou chce převzíti v případě nezaložení JZD v Petrovicích JZD Kadov.

V letošním roce (1955) nebyla vzhledem k suchému počasí a napadení různými 
řepnými škůdci splněna některými zemědělci dodávka cukrovky. Průměrná úroda 
cukrovky a krmné řepy nebyla v katastru zdejší obce celkem dobrá a proto také 
dodávka cukrovky nebyla ani v rámci obce splněna.

Dne 26. 2. 1956 proběhla ve zdejší obci agitační neděle pro zvaní občanů 
na oslavu MDŽ a prodávání odznaků. Dvojice chodily dle volebních obvodů a to vždy 
člen MNV ve svém voleb. obvodu a s ním jeden zástupce některé složky NF.

Dne 25. 2. 1956 podnikli někteří občanů zájezd do Mahenovy činohry státního 
divadla v Brně na operetu „Nebe na zemi“. 

Dne 3. 3. byl podniknut společný zájezd do Janáčkovy opery státního divadla 
v Brně na operetu Mamzelle Nitouche.

Dne 7. 3. byla uspořádána ve škole oslava MDŽ s kulturním programem, 
na kterém byly předány maminkám dárky od dětí. Oslavy s zúčastnilo 115 osob 
včetně dětí.

Dne 8. 3. navštívili žáci a učitelé zdejší nár. školy divadelní představení Sněhová 
královna, které sehráli v kinosále v Mor. Krumlově žáci 11leté střední školy. 

Ve dnech 5.3. – 17.3. konala na zdejší škole svoji pedagogickou praxi Marie 
Školařová, kandidátka učitelství z pedagogické školy pro vzdělání učitelů ze 
Znojma. Jmenovaná pochází z Hamilton u Dědic a byla seznámena jak s veškerou 
prací ve škole, tak také s životem obce a prací zdejších lidí.

Dne 10. 3. 1956 byla založena ve zdejší obci místní skupina ČČK. Až dosud naše 
obec byla v této skupině spojena s Lesonicemi. Na ustavující schůzi byl zvolen také 
výbor skupiny. Předseda Josef Procházka čp. 131, místopředseda Rudolf Jiřikovský 
ml., jednatelka Jana Smejkalová, pokladní Anežka Fialová, kult. propagační 
referent Oldřich Kosík, řed. školy, členové výboru Božena Vespalcová čp. 128 
a Josef Bogner čp. 20.

Dne 15. 3. se konala schůze ustavující nově zvolené Osvětové besedy na funkční 
období 1956 – 1957, ve které má každá složka svého zástupce:

Složení rady OB je tedy následující:
Kosík Oldřich, správce OB a předseda rady OB
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Kylián Josef, zástupce předsedy rady OB
Procházka Josef čp. 131, za místní skupinu ČČK
Blažek Jan za Čsl. sbor požární ochrany
Šídlo Stanislav st. za myslivce
Kopeček Ladislav za ČSM
Vespalcová Božena za Výbor žen
Šídlo Karel, předseda stálé kult. školské komise MNV
Dne 21. 3. sehrálo Sdružení rodičů a přátel školy divadelní hru J. Štolby 

„Peníze“, která byla dosti početně navštívena. Tuto hru sehrálo SRPŠ pohostinně 
v Tulešicích.

pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice, str. 209 - 210. 
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V sobotu 2. dubna 2022 bylo typické aprílové počasí. 
Rozkvetlé stromy a keře pokryl sněhový poprašek.



Dne 24. února dovezl kamion objednané kompostéry na bioodpad a kontejner na textil.
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