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P E T R O V I C E

Parčík u autobusové zastávky poprvé zdobil Betlém. Foto: Eva Grunová

ročník 15, číslo 4/2022 (říjen, listopad, prosinec)



Při pravidelné údržbě zeleně a arboristickém ošetřování vzrostlých stromů 
v obci spolupracujeme s Ing. Radkou Škodovou a Bc. Zbyňkem Sochorem. 

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční podporu.
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SLOVO  STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
skončil rok 2022. Co nás čeká v tom nadcházejícím, ještě netušíme, i když nějaké 
plány jistě všichni máme. Ale jaký byl právě uplynulý rok, to už víme.

Byl to rok, který se nám v globálním měřítku zapíše do paměti jako rok plný 
strachu, napětí, zklamání, nepochopení, ale také soucitu, odvahy a naděje. 

Dlouhodobě se celý svět potýká s virovou nemocí Covid-19. Všichni jsme prošli 
různými nařízeními, doporučeními a povinnostmi, jak tomuto vysoce infekčnímu 
onemocnění předcházet. Téma očkování názorově rozdělilo společnost, ale časem 
jsme se smířili s tím, že se tohoto viru nelze zcela zbavit a stane se součástí našich 
životů. Co ale jen těžko pochopit, je smutný fakt, že i v 21. století bude stát člověk 
proti člověku se zbraní v ruce. Je mezi námi spoustu lidí, kteří válku prožili, přesto 
se někteří současní politici nejsou schopni poučit z historie a dopřát lidem život 
v míru. Dne 24. února 2022 rozpoutalo Rusko válku na území Ukrajiny a porušilo tak 
období míru v Evropě. Ani si neumíme představit, jaké hrůzy musí tamní obyvatelé 
už téměř rok prožívat. Velmi si vážím vaší pomoci při charitativní sbírce pro 
prchající matky s dětmi, kterou jsme v naší obci uspořádali.

Projít jsme museli energetickou krizí, rekordním zvýšením cen pohonných hmot 
a vysokou mírou inflace.

Samozřejmě nám i rok 2022 přinesl radost a potěšení. Třeba v osobním životě. 
Sportovní fanoušci si přišli na své při sledování Zimních olympijských her v Pekingu 
či Mistrovstvích světa v ledním hokeji a fotbalu.

V naší obci se podařilo několik velkých investičních akcí. Tou nejnákladnější 
byla oprava polní cesty Na chmelinkách za více než 5,2 mil. Kč. Dotace ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu však činila téměř 5 milionů, takže doplatek 
z obecního rozpočtu byl únosný. Ke konci roku se podařilo zasíťování stavebních 
parcel Za humny. Prodloužil se vodovodní řad, splašková kanalizace a vybudovala 
nová dešťová kanalizace v celkové ceně 2,1 mil. Kč. Bohužel na tento záměr nebyly 
vypsané žádné dotační programy, proto jsme celou částku hradili z rozpočtu obce. 
Díky dotaci z Jihomoravského kraje jsme částečně uhradili nové veřejné osvětlení 
v této lokalitě. Celková cena byla 286 109 Kč, dotace činila 142 000 Kč a doplatek 
obce 144 109 Kč. Rovněž byla zpevněna polní cesta kolem budoucích rodinných 
domů za 104 tis. Kč.

Díky finančnímu příspěvku 52 000 Kč z Energoregionu 2020 jsme mohli vybavit 
naše pracovníky technikou. Zakoupili jsme vozík včetně závěsného zařízení za 
kultivátor, pohonnou jednotku, převodovou skříň, hlubinné ponorné čerpadlo, 
tlakovou myčku a rozkládací žebřík.

Z DSO Moravskokrumlovsko jsme na malou komunální techniku obdrželi finanční 
příspěvek v hodnotě 46 000 Kč a pořídili jsme benzínový půdní vrták se třemi 
nástavci o různém průměru a vertikutátor combi.

V průběhu roku 2022 se rozjela dotovaná akce s přípravou adaptační strategie 
na změnu klimatu. Dotační program vypsal Jihomoravský kraj a podpořil naši obec 
60 tis. Kč. Než bude výsledný dokument zcela hotový, musí proběhnout několik 
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jednání, analyzování a pozorování krajiny. Jsme rádi, že se do této akce zapojily 
i sousední Lesonice, takže bude zpracována strategie širšího území. Zhotovitelé se 
sešli se zastupiteli, znalci místní krajiny, zemědělci, myslivci i zástupci odborné 
veřejnosti.

Na podzim se začalo se zemními pracemi na hřbitově. Vznikly tak nové základy 
pro další hrobová místa a chodníček u stávajících urnových hrobů. Celkem jsme za 
tyto práce zaplatili 208 tis. Kč. Do budoucna bychom na volném prostranství rádi 
vybudovali kolumbárium včetně úpravy zeleně.

Začátkem listopadu bylo zjištěno vloupání do mateřské školy. Pachatel způsobil 
nejen škodu na majetku (rozřezané dveře, vypáčené zámky u skříněk), ale odcizil 
také 2 notebooky, datový disk s kompletní fotodokumentací školky, hotovost 
ředitelky a vedoucí školní jídelny v celkové výši 2500 Kč, 8 kg mraženého kuřecího 
masa, banány, oplatky, voňavku, nabíječku na telefon a samozřejmě nechal po 
sobě velký nepořádek. Ukradené maso se po týdnu našlo za hřbitovem. V průběhu 
vyšetřování policie měly děti náhradní prostory v kulturním domě. Pachatel 
prozatím nebyl vypátrán. Věřme, že takovéto nepříjemnosti už nebudeme muset 
řešit. Obec už podniká kroky, jak řádění zlodějů zamezit.

V poslední čtvrtině roku zahájila místní farnost na své náklady rozsáhlou opravu 
zdejšího kostela. Pan děkan domluvil firmy na rekonstrukci elektroinstalace, 
ozvučení i výmalby interiéru. Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří brigádně 
i finančně tuto akci podpořili. Bylo krásné pozorovat a vnímat nadšení ochotných 
lidí, kteří pomohli s vyklízením i následným úklidem. Opravdu bylo cítit vnitřní 
semknutí a chuť přidat ruku k dílu. Úklidové práce vypukly 13. prosince a na Štědrý 
den se už konala půlnoční mše. Obec Petrovice schválila finanční dar 50 tis. Kč na 
opravu kostela. Je mi známo, že také sousední obce Dobelice, Lesonice i Kadov 
věnovaly finanční prostředky.

A co nás čeká v roce 2023? Dá se předpokládat, že letošní rok bude skromnější, 
co se týká investičních akcí. Vysoké ceny energií budou dopadat nejen na občany, 
ale i na hospodaření obce, zejména proto, že všechny obecní budovy (kromě 
doškové chalupy s akumulačními kamny) jsou vytápěny zemním plynem a není 
reálné výrazně snížit jeho spotřebu nebo přejít na levnější zdroj vytápění. Jistě 
jste si již všimli úsporného opatření v podobě vypínání veřejného osvětlení 
v nočních hodinách. Tím se dosáhlo citelného snížení spotřeby elektřiny, protože 
veřejné osvětlení spotřebovalo více elektrické energie než všechny obecní budovy 
dohromady.  Dalším neplánovaně vyšším výdajem v rozpočtu obce jsou platby na 
zvýšené úroky za úvěr na kanalizaci, kde z vypůjčených 13 milionů ještě zbývá 
uhradit asi 5,9 milionů. Proto jsou z úsporných důvodů v rozpočtu na rok 2023 
naplánovány pouze dvě menší investiční akce.

První se týká mateřské školy a zahrnuje pořízení altánu do školní zahrady, 
opravy vlhké zdi ve školním skladu, dále pořízení elektrické nerezové škrabky na 
brambory a doplnění vybavení do školní kuchyně. Podařilo se nám získat dotaci ve 
výši 199 276 Kč, celkové náklady budou 267 246 Kč. Protože dotační program 
nezahrnuje stavební práce, bude třeba připravit podkladní plochu pod altánek na 
náklady obce. Chtěli bychom to zvládnout vlastními silami, podobně jako nedávno 
dlažbu pod altánek vedle hřiště u kulturního domu. Rádi bychom navázali na 
dřívější „akce Z“ a hodláme požádat rodiče dětí o spolupráci formou brigády na 
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přípravu a vydláždění plochy pod altán.
Druhou připravovanou investiční akcí je plánované zateplení stropu v budově 

obecního úřadu, na něž hodláme požádat o dotaci Jihomoravský kraj. Tímto by se 
měly snížit náklady na vytápění kanceláří a obřadní místnosti.

Čeká nás (snad už bez omezení) spoustu kulturních a sportovních akcí, na které 
jste všichni srdečně zváni. Jejich přehled najdete na dalších stránkách 
zpravodaje. 

Přeji vám, abyste rok 2023 prožili ve zdraví, lásce a míru. Ať vám i drobné 
maličkosti přinesou radost a rozzáří všední dny.

S úctou
Irena Závišková, starostka obce

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. října 2022
• Nově zvolení členové ZO - Blanka Bodanská, Mgr. Jana Čeperová, Arnošt Dyml, 

Ing. Roman Hájek, Helena Janštová, Jana Kolkopová, Ing. Lenka Komárková, 
Radek Ondráček, DiS., Irena Závišková, DiS. - složili slib stanovený zákonem 
o obcích

• Volba starosty a místostarosty obce
 a) ZO schválilo jednoho místostarostu
 b) ZO schválilo výkon funkce starosty jako dlouhodobě uvolněný, funkci 

místostarosty jako neuvolněnou
 c) ZO schválilo způsob volby starosty a místostarosty veřejně zvednutím ruky
 d) Starostkou obce byla zvolena Irena Závišková, DiS., bytem Petrovice 33
 e) Místostarostou obce byl zvolen: Ing. Roman Hájek, bytem Petrovice 54
•  Zřízení finančního a kontrolního výboru
 a) ZO schválilo počet členů finančního výboru v počtu 3 členů ZO a kontrolního 

výboru v počtu 3 členů ZO
 b) Předsedou finančního výboru byl navržen a schválen Radek Ondráček, DiS.
 c) Předsedkyní kontrolního výboru byla navržena a schválena Mgr. Jana 

Čeperová
 d) Členy finančního výboru byli navrženi a schváleni Helena Janštová a Arnošt 

Dyml
 e) Členy kontrolního výboru byly navrženy a schváleny Blanka Bodanská a Jana 

Kolkopová
• ZO schválilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 

ve výši 800 Kč za měsíc, za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve 
výši 7 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 
usnesení. Odměna za výkon funkce uvolněného starosty obce je stanovena 
v Příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

• ZO schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice.
• ZO projednalo a vzalo na vědomí žádost zastupitele Arnošta Dymla o zřeknutí se 

nároku na odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 
s okamžitou platností.

• ZO pověřilo starostku obce Irenu Záviškovou schvalováním rozpočtových 
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opatření v případech, kdy je nutné zamezit překročení závazných ukazatelů. 
ZO vezme následně na vědomí rozpočtové opatření schválené starostkou obce.

• Nově zvolená starostka obce Petrovice Irena Závišková poděkovala za důvěru, 
kterou jí členové ZO vyjádřili při volbě starosty, a popřála novým členům 
ZO úspěchy ve své činnosti. Nově zvolený místostarosta obce Petrovice Roman 
Hájek poděkoval členům ZO za zvolení do funkce.

1. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 3. listopadu 2022
•  Starostka informovala ZO o proplacení dotace od SZIF na projekt „Petrovice, 

polní cesta VC21“ v celkové výši 4 981 785,00 Kč.
• ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK Znojmo o povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jedná se o 1 ks 
švestky u silnice od Moravského Krumlova do Petrovic a 1 ks třešně u silnice do 
Kadova. Podmínkou je náhradní výsadba v počtu 2 ks ořešáku za 1 pokácený 
strom. Náhradní výsadba bude provedena podél hlavní silnice ve směru 
Dobelice – Hostěradice.

• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku mezi obcí 
Petrovice a Vodovody a kanalizace Třebíč. Předmětem dodatku je navýšení 
oprávek k datu 30. 9. 2022 o částku 8 286 Kč u majetku „Přívodní řad do Petrovic 
– úsek od odbočení ve vodoměrné šachtě Dobelice po vodoměrnou šachtu 
Petrovice.“

• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Pavla Daňhela na opravu střechy nad 
vchodem a šatnou MŠ Petrovice za celkovou cenu 45 677,50 Kč včetně DPH.

• Starostka informovala ZO o přípravě konání kulatého stolu k adaptační strategii 
na změnu klimatu, který se bude konat v úterý 29. 11. na obecním úřadě 
v Petrovicích. Přizváni budou zástupci obcí Petrovice a Lesonice, zemědělců 
a myslivců.

• ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ a ŠJ 
Petrovice v době vánočních prázdnin od 23. do 30. 12. 2022, provoz bude opět 
zahájen v pondělí 2. 1. 2023.

• ZO projednalo žádost manželů S. a schválilo:
 a) Souhlasné stanovisko s napojením sjezdu na komunikaci na obecní parcele 

p. č. 1702/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova,
 b) Rozhodnutí o připojení na tuto komunikaci,
 c) Souhlas obce ohledně úslužností na situačním výkrese „SITUACE – SOUHLAS 

DLE §184a ZÁK. 183/2006 Sb.“,
 d) souhlas obce na situačním výkrese „SITUACE – SOUHLAS DLE §96 ZÁK. 

183/2006 Sb.“
• ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou 

zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid kulturního domu 
a údržba vybavení kuchyňky v období od 3. 11. 2022 do 30. 11. 2022. 

2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. listopadu 2022
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2022
• ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2023
• ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 17. 11. 2022
• ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 17. 11. 2022
• ZO projednalo a schválilo mimořádný finanční příspěvek pro MŠ Petrovice 

ve výši 100 000 Kč
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• ZO projednalo a schválilo finanční dar pro Římskokatolickou farnost Petrovice 
u Moravského Krumlova na opravu kostela v Petrovicích ve výši 50 000 Kč

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-
014330070357/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. se sídlem v Brně. 
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene pro kabelové 
vedení NN pro stavbu „Petrovice – Vespalec: NN přip. kab.sm“ na obecních 
pozemcích p. č. 1704/8 a 400/13 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova za 
jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč.

• Starostka informovala ZO o termínu konání kulatého stolu k adaptační strategii 
na změnu klimatu, který se bude konat v úterý 29. 11. od 14 hodin na obecním 
úřadě v Petrovicích. Jednání se za obec zúčastní starostka, místostarosta, 
Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec, Tomáš Vespalec a Bronislav Gruna, dále 
zástupci obce Lesonice, starostové obcí sousedních katastrů a pracovníci MěÚ 
Moravský Krumlov.

• ZO projednalo a neschválilo žádost majetkového odboru Jihomoravského kraje 
o darování 12 parcel v majetku obce Petrovice do vlastnictví JMK. ZO trvá na 
svém předchozím stanovisku adekvátní směny za jiné pozemky v majetku JMK.

• ZO projednalo stížnosti občanů na svévolné zúžení místní komunikace vedle 
domu č.p. 68. Starostka informovala o jednání s majitelkou nemovitosti J. L. 
Obec navrhuje směnu částí pozemků, následné jednání bude 27. 11. 2022. 
ZO trvá na zachování původní průjezdnosti komunikace.

3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. prosince 2022
• ZO projednalo návrh projektové dokumentace „ČOV Petrovice – intenzifikace“, 

kterou zpracovala firma DUIS s.r.o., Brno podle zadání VAK Třebíč. Vzhledem 
k tomu, že umístění nových objektů nerespektuje předchozí stanovisko ZO ze 
dne 8. 10. 2020, nelze s tímto návrhem souhlasit. ZO pověřilo starostku 
a místostarostu dalším jednáním se zadavatelem a projektantem.

• ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy č. ZN-001030076117/001-SERG 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., 
Brno v rámci stavby „Petrovice – čp. 118, Illek: NN přip. kab.“ Jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene činí 2000 Kč.

• ZO projednalo a schválilo určení pravidel pro konání svatebních obřadů na 
území obce Petrovice. Oddávat může starostka a místostarosta, místo určení 
pro konání obřadů je obecní úřad, Petrovice 9, doba pro konání svatebních 
obřadů pondělí až sobota od 9 do 16 hodin.

• ZO projednalo projektovou dokumentaci stavby „Petrovice – Záviška: NN přip. 
kab. ved.“a schválilo souhlasné stanovisko vlastníka nemovitosti se stavebním 
záměrem na pozemcích obce p. č. 6/1, 1700/1 a 5/1 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova.

• ZO projednalo organizační zajištění setkání u vánočního stromu dne 16. 12. 
2022. Akce se bude konat u autobusové zastávky v odpoledních hodinách, 
kulturní program zajistí ZŠ Lesonice.

• Starostka a místostarosta informovali o průběhu projednání adaptační strategie 
na změnu klimatu dne 29. 11. 2022 na obecním úřadě v Petrovicích za účasti 
zástupců okolních obcí.

• ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Petrovice 
a Římskokatolickou farností Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
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finančního daru ve výši 50 000 Kč, který bude použit na opravu interiéru farního 
kostela Povýšení svatého kříže v Petrovicích. 

• ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Energoregionem 2020 a obcí 
Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 52 000 Kč 
jako účelový příspěvek na zakoupení malé komunální techniky.

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. : ZN-
014330070381/001-GPM mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno. Předmětem 
smlouvy je zřízení věcného břemene pro uložení kabelového vedení NN a pilíře 
do obecních pozemků p.č. 2753, 2756/2 a 2757/2 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova v rámci stavby „Petrovice – Machová: NN přip.“. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 2500 Kč. 

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 8/2022 
mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je převod 
pořízené komunální techniky do majetku obce.

• Starostka informovala ZO o účasti na valné hromadě Honebního společenstva.

4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. prosince 2022
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2022
• ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2022 k provedení řádné inventarizace 

majetku a závazků ke dni 31. 12. 2022
• ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2022
• ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2023
• ZO projednalo a schválilo žádost manželů S. o souhlas se situačním výkresem 

přeložky vzdušného vedení NN do země u RD čp. 105. Přeložka bude vedena při 
okraji obecní parcely p. č. 5/1 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova.

• ZO projednalo organizační zajištění programu v doškové chalupě pro veřejnost 
„Vánoce z doby našich babiček“ dne 18. 12. 2022.

• ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Organizační kancelář Znojmo, s.r.o. na 
pořízení software KEO4 Evidence obyvatel za cenu 10 350 Kč bez DPH z důvodu 
ukončení podpory dosavadního software KEO-X.

• ZO projednalo žádost K. B. a D. H. o umístění plánovaného rodinného domu na 
jejich pozemku p. č. 400/19 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova. Žadatelé 
požadují souhlas s umístěním jejich domu až na hranici s obecním pozemkem p. 
č. 400/13. ZO předběžně souhlasí za předpokladu, že stavba žádnou částí 
nezasáhne do obecního pozemku. Dále ZO upozorňuje žadatele, že na obecním 
pozemku p. č. 400/13 bude zachována i do budoucna vysazená řada stromů. 
Rovněž příjezdová cesta k ČOV může být do budoucna častěji využívána 
vzhledem k budoucím záměrům obce. Konečné rozhodnutí bude vydáno po 
předložení projektové dokumentace stavby.

• ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o vyjádření souhlasu 
zřizovatele s realizací projektu „MŠ Petrovice ZN 002“ v rámci výzvy 
č. 02_22_002 (Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský), 
termín realizace 1. 9. 2023 – 31. 12. 2025, maximální výše rozpočtu 363 000 Kč.

• ZO projednalo a schválilo pořízení kuchyňského vybavení v rámci 24. výzvy 
OPŽP. Žadatelem bude DSO Moravskokrumlovsko. Tento program je zaměřený 
na podporu prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 
jednorázových obalů.
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INFORMACE  OBČANŮM
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OPRAVA POLNÍ CESTY NA CHMELINKÁCH

V jarních měsících byly provedeny stavební práce na úpravě polní cesty na 
Chmelinkách, na podzim byly dokončeny poslední terénní úpravy a osazena 
svodidla podél struhy u transformátoru. Jak jsme již informovali dříve, obec 
získala dotaci na zpevnění této polní cesty od Místní akční skupiny Živé pomezí 
Krumlovsko-Jevišovicko. Někteří občané se dotazovali, proč obec investuje do této 
podle nich „zbytečné“ akce, když máme ve špatném stavu některé místní 
komunikace. Důvod je ten, že tato akce byla financována z dotačního titulu pro 
realizaci společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav, 
například na protierozní opatření nebo výstavbu polních cest vedoucích 
k zemědělským pozemkům, a tyto prostředky nelze použít na opravu místních 
komunikací. Souhlas s touto akcí musel vyslovit Okresní pozemkový úřad, který 
pozemkové úpravy v naší obci v roce 2008 prováděl, a výše dotace činila 100 % 
uznatelných nákladů. Obec hradila pouze opravu propustků na obou koncích cesty 
při napojení na krajskou silnici a úroky z krátkodobého úvěru ve výši 3,5 mil. Kč. 
Ten si obec na akci musela vzít, protože dotace byla proplacena až po dokončení 
stavby a následné kontrole jejího provedení ze strany poskytovatele dotace. 
Propustek a struha u transformátoru byly upraveny tak, že struha vede až za 
transformátorem a její původní místo podél silnice se tak uvolnilo pro plánovanou 
budoucí výstavbu chodníku. Celkové náklady na akci činily 5 220 509 Kč, výše 
dotace byla 4 981 785 Kč. Stavební práce prováděla firma Geo-stav Valeč, s. r. o.

Na snímcích si můžete připomenout, jak vypadala polní cesta v roce 2020 před 
započetím oprav a potom v roce 2022 v průběhu stavby.

ZAPOJTE SE DO AKCE UKLIĎME ČESKO

Na první dubnový den plánujeme hromadný úklid naší obce. V rámci 
celostátní akce Ukliďme Česko zvelebíme i naši vesnici. A není to apríl! 

Budeme moc rádi, když se v sobotu 1. dubna 2023 zapojí hlavně děti, ale 
i dospělí. Sraz bude v 9 hodin u kulturního domu. Podle počtu se rozdělíme do 
skupinek a vysbíráme  do pytlů odpadky u silnic, na mokřadech a zaměříme 
se i na polní cestu do Sádku. Ukončení plánujeme cca mezi 12. a 13. hodinou. 
Pro děti bude připravena odměna!
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ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2022

Přehled nákladů za odpady (rok 2022):
Platba firmě AVE CZ za odvoz popelnic …….…  343.671,78 Kč
Velkoobjemový odpad …………………………...….    31.421,91 Kč
Nebezpečný odpad ………………………………….…    42.212,14 Kč
Bioodpad …………………………………………………...    44.632,23 Kč
Tříděný odpad (plast, papír, sklo, kov) ……….    66.609,68 Kč
Náklady celkem …………………………………...……   528.547,74 Kč

Přehled příjmů za odpady (rok 2022):
Použitý olej z domácností (obec dostává 1 Kč/litr) ……. 20,00 Kč  
 platba se týká pouze čistého přecezeného oleje bez zbytků jídla
Příjem za třídění odpadu od EKO-KOMu …………………..    67.701,50 Kč
Příjem za vybrané poplatky od občanů ……………………   238.050,00 Kč
Příjmy celkem ………………………………………………………..  305.771,50 Kč

Rozdíl:     - 222.776,24 Kč
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POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2023

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 / 5500 (Raiffeisenbank)

 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 2023

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 / 5500  (Raiffeisenbank)

 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 či polních cestách. Děkujeme za pochopení a Vaši 

svědomitost!!!

Obec  Petrovice pořádá pro Chráněné dílny Znojmo

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 2023

(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  20. 3. 2023 8 – 15 hod.

  út  21. 3. 8 – 15 hod.

  st   22. 3. 8 – 18 hod.

  čt   23. 3.  8 – 15 hod.

  pá  24. 3.  8 – 13 hod. 
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SVOZ  OBJEMNÉHO  ODPADU

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

17. – 21. dubna 2023    a     6. – 10. října 2023
Bližší informace budou včas na plakátech a v místním rozhlasu.

SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU

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

čtvrtek 6. dubna 2023    a    čtvrtek 31. srpna 2023
Bližší informace budou včas na plakátech a v místním rozhlasu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST TŘEBÍČ INFORMUJE

Od 1. ledna 2023 jsou platné tyto jednotné ceny včetně 10% sazby DPH:
3vodné za 1 m  (1 000 litrů) dodané vody ………… 67,98 Kč
3stočné za 1 m  (1 000 litrů) odvedené vody ……. 65,59 Kč
3celkem za 1 m  ………………………………………………. 133,57 Kč

3V roce 2022 bylo v obci Petrovice odebráno 8 591 m  vody. Čistírnou proteklo 
3celkem 11 438 m  přečištěné odpadní vody.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Policie České republiky varuje občany před podvodníky na internetu. Všechny 
jejich aktivity mají jasný cíl – vylákat z vás peníze! 
V posledních dnech přibývá případů souvisejících s prodejem zboží. Vždy to 
probíhá následovně.
Zveřejníte na různých bazarových portálech inzerát a během chvilky se ozve 
zájemce, který vám pošle odkaz na platební bránu nebo přepravní společnost. 
POZOR, tyto odkazy jsou podvržené!!! 
Nikdy do nich nezadávejte žádné údaje o platební kartě, či o vašem internetovém 
bankovnictví!!!
Pokud tak důvěřivě učiníte, pachatel bude mít přístup k vašim úsporám.
Kupujícímu předejte pouze jediný údaj a tím je číslo vašeho účtu. Nic jiného 
k zaplacení nepotřebuje! 
Buďte obezřetní a nedávejte podvodníkům šanci připravit vás o peníze!

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI ZA ROK 2022 V OBCI 
PETROVICE 

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2022 v obci Petrovice, okr. Znojmo, se vzta-
2huje na katastrální území, které má rozlohu 4,64 km , s počtem obyvatel 378. 

Katastrální území obce Petrovice dlouhodobě vykazuje minimální množství 
evidovaného protiprávního jednání, kdy toto je v souladu s počtem obyvatel 
žijících v daném území. 
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Bezpečnostní rizika

V roce 2022 bylo na Obvodním oddělení PČR v Moravském Krumlově evidováno 
celkem: 3 trestné činy a 9 přestupků spáchaných v uvedeném katastrálním území. 

Trestné činy

Celkový počet evidovaných trestných činů v k. ú. Petrovice: 3
Z toho:  Trestné činy proti majetku: 1 (krádež vloupáním)
Trestné činy proti životu a zdraví: 2 (těžké ublížení na zdraví s výtržnictvím, 
dopravní nehoda se zraněním)

Přestupky

Celkový počet evidovaných přestupků v k.ú. Petrovice: 9
Z toho:  Přestupky proti občanskému soužití:4
Přestupky v dopravě: 3 
Přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání: 2 

MUNIPOLIS (DŘÍVE MOBILNÍ ROZHLAS)

Během více než ročního užívání této služby občanům se zaregistrovalo již 111 
uživatelů. Většina z nich má nainstalovanou mobilní aplikaci nebo registrovanou e-
mailovou adresu a dostávají tedy zprávy z obce v plném znění. Pouze 20 uživatelů 
má registrováno  telefonní číslo a dostávají tak jen sms zprávy se zkrácenými 
oznámeními. Doporučujeme i těmto uživatelům instalaci mobilní aplikace nebo 
registraci e-mailové 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://www.munipolis.cz/registrace
• Přes mobilní aplikaci Munipolis, 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 úřadu - rádi vám 
pomůžeme.

ÚKLID  CHODNÍKŮ  V  ZIMNÍM  OBDOBÍ

Žádáme občany o spolupráci při úklidu chodníků v zimním období. 
Pro pracovníky obce je to obrovská pomoc, když si před svými domy sníh odmetete.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci!

BLÍŽÍ SE 50 LET KULTURNÍHO DOMU V PETROVICÍCH

V září 2023 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

LOUČENÍ SE STARÝM ROKEM…

    Adventním obdobím jsme se v naší mateřské 
škole začali pomalu loučit se starým rokem. Vždyť 
i v té básničce se říká: „Každým rokem nakonec přijde 
měsíc prosinec…“ A tak hned 1. prosince  jsme začali 
hrát adventní hru „Se svíčkami až k vánočnímu 
stromečku“, při níž jsme každý den otvírali obálku se 
správným datem a kouzelnou svíčkou, která dětem 
přinášela spoustu úkolů, které bylo třeba splnit tak, 
aby nám Ježíšek i do školky přinesl pod vánoční 
stromeček nějaké dárečky.  A bylo toho spousta.  

Hned následující den jsme se 
všichni společně vydali  na 
čertovsko- mikulášskou stezku 
v okolí naší mateřské školy. 
5. prosince jsme se moc těšili na 
návštěvu naší milované doškové 
chaloupky s pořadem „Vánoce 
našich babiček“. Děkujeme touto 
cestou paní starostce a všem 
ochotným „tetinkám“, které 
s námi pekly perníčky, vyráběly 
dřevěné panenky, seznamovaly 
nás s tradicemi a zvyky vánočního 
období v dřívějších dobách. V chaloupce se nám jako vždy moc líbilo a taky dobrá 
svačinka v podobě vánočky a čaje na zahřátí nám chutnala. Ještě jednou – patří 
Vám velké  díky!! 

A už tu byl 6. prosinec  a s ním náš 
„Čertovský den ve školce“. Plno 
roztomilých malých, ale i velkých čertíků 
a čertic se pustilo do zajímavých her 
a soutěží, při kterých jsme si užili spoustu 
legrace: třeba při zdolávání překážek 
čertovské dráhy, při hře na hladového 
a slepého čertíka, při čertí rozcvičce či 
při pohybové improvizaci skladby  
„Čertovské dovádění“. Odměnou pro nás 
byly usmažené pekelné kobl ížky 
s čertovským termixem od našich 
kuchařinek. 
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A pak už byla před námi spousta úkolů 
směřuj í c í ch  k  našemu adventn ímu 
vystoupení, které se konalo 14. prosince 
v naší mateřské škole pro všechny naše 
nejbližší – rodiče, sourozence i prarodiče pod 
názvem „S čertíky na přivítanou, s andílky na 
rozloučenou“. A že se  tu  těch diváků ale 
sešlo. Jen škoda, že plno malých čertíků či 
andílků bylo zrovna nemocných a nemohlo se 
pochlubit tím, co jsme se naučili a co jsme 
pro své rodiče za krásné dárečky vyrobili.

Čertovské dovádění s hrnci a vařečkami, 
čertovskou mazurkou, ale i velkým bubnem 
a dětskými nástrojky vystřídali roztomilí 
andílci se spoustou andělských básniček, 
vánočních koled a jejich poselstvím pro nový 
rok:

„….já přináším zdraví, a já zase štěstí, já 
rodinnou pohodu, já upřímnou lásku a já 
mír každému národu…“ 

   Kéž by to tak v roce 2023 alespoň trošku 
bylo. Vždyť ten rok 2022, se kterým jsme se 
s dětmi ve školce loučili, nepatřil zrovna 
k těm nejveselejším: trápila nás velká 
nemocnost dětí, ale někdy i dospěláků, 
podepsalo se na nás též velké zdražení 
energií, a tak penízky na provoz nebyly 
zdaleka dostačující. K tomu se přidala 
i nepochopitelná krádež v naší mateřské 
škole a spousta starostí s tím spojených. Ještěže máme zřizovatele, který naši 
školku finančně podpořil i v tomto nelehkém období, za což mu moc děkujeme.

Ve školce nás čekala ještě oslava narozenin dětí narozených v prosinci a vánoční 
rozbalování dárečků. Nic 
z toho se však nemohlo 
u s k u t e č n i t ,  p r o t o ž e 
v posledním týdnu před 
vánočními prázdninami 
zůstalo ve školce jen 5 dětí 
a v posledních dnech to 
byli pouze dva zdraví 
jedinci. Nám to však 
n e v a d í  a  t ě š í m e  s e 
tentokrát  poprvé na 
novoroční rozbalování 
dárečků. 
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A co napsat závěrem? Přejeme všem lidem 
dobré vůle do nového roku spoustu lásky od svých 
nejbližších, věrné a upřímné přátelství od přátel, 
kapičku štěstí, obrovské moře zdraví i pohody ve 
svých rodinách a naději, že ten rok 2023 bude 
alespoň o trošičku lepší než ten, se kterým jsme se 
rozloučili. 

To Vám všem přejí Vaši čertíci a andílci 
z Mateřské školy v Petrovicích…

Za kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Petrovice
Zdeňka Müllerová 

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ

SÝROVÝ KOLÁČ S HRUŠKOU

1 balení listového těsta   1 hruška
1 cibule     100 g zlaté nivy
1 lžička tymiánu    1 lžíce medu
1 vejce na potření    hrst ořechů dle chuti
sůl, pepř
Těsto rozložte či rozválejte do obdélníku. Hrušku s cibulí nakrájejte na tenké 

plátky a vyskládejte na těsto. Posypte tymiánem, nivou nakrájenou na kostičky, 
najemno nasekanými ořechy, osolte, opepřete a zakápněte medem. Okraje těsta 
ohněte podél celého koláče a potřete vejcem. Pečte v předehřáté troubě při 
200 °C cca 15 - 20 minut.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

POHYB OBYVATEL V ROCE 2022:

sňatky: 2. 4. Eliška Bognerová – Lukáš Knecht
  3. 6. Martina Kolkopová – Vít Karásek
  25. 6. Martina Bodanská – Jan Dobeš
  4. 7.  Simona Murárová – Matej Straka 

narodili se: 22. 2. Zora Dočkalová
  25. 2. Mikuláš Solař
  9. 4. Lillien Mezníková
  12. 4.  Matyáš Janota
  28. 5. Jakub Havelka
  17. 11. Nikol Dvorská
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zemřeli:  30. 1. Vítězslav Pelikán
   6. 7.  Jaroslav Vespalec
   31. 8. Božena Pelikánová
   28. 10.  Vladimír Vespalec

přistěhovali se: 10. 1. Milan Okřina
   26. 1. Jiří Illek
   24. 8. Markéta O´Connell
   31. 8. Nikola Fongwa

odstěhovali se: 17. 1. Miloš Smejkal
   23. 3.  Alena Reinischová
   21. 12.  Štěpánka Baštová
   21. 12. Anna Baštová

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2022:  374
z toho mužů    183
z toho žen    191
děti do 3 let    21
děti 6 – 7 let        8
děti do 15 let             63
děti od 15 do 18 let   13

průměrný věk obyvatel:  42,60 let

nejstarší žena v obci:  paní Růžena Sobolová (* 1935)
nejstarší muž v obci:  pan František Sedláček (* 1929)

USKUTEČNĚNÉ  AKCE

PO LAMPIONOVÉM PRŮVODU PLNILY DĚTI STRAŠIDELNÝ ÚKOL

Na středu 16. listopadu naplánovali pro děti i rodiče členové TJ Petrovice 
tradiční průvod obcí s lampiony. Během obchůzky čekaly na děti strašidelné 
bytosti. V cíli u kulturního domu musely děti splnit úkol, který vyžadoval dávku 
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odvahy. Celé dětské hřiště bylo zaplněno světýlky, u kterých byly různé obrázky. 
Děti do připravených kartiček zakroužkovaly příslušné obrázky. Úkol to nebyl 
snadný, protože v tmavých zákoutích se ukrývaly strašlivé bytosti z pohádkové 
říše. Za odměnu pak děti dostaly sladkou odměnu.

Pro všechny bylo připraveno občerstvení (topinky, špekáčky, svařené víno, čaj). 
Kvůli dešti se ale všichni brzy vypravili k domovu. Děkujeme všem, kteří se zapojili 
do organizace akce.

VINOBRANÍ

V sobotu 15. října uspořádali místní 
zahrádkáři v kulturním domě tradiční 
taneční zábavu „Vinobraní“. Na akci 
přišlo sice více účastníků než v loňském 
„covidovém“ roce, ale i tak bylo 
návštěvníků podstatně méně, než bývalo 
na této akci pravidlem v minulých 
letech. Pořádající zahrádkáře netěší 
především velmi nízká účast z řad 
domácích petrovických občanů. 
Účastníci zábavy mohli opět ochutnat 
výborný burčák, letos z odrůdy Veltlínské zelené. K tanci i poslechu, dobré náladě 
a také společnému zpěvu zahráli zúčastněným členové hudební skupiny Fantazie. 

VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ

Poslední listopadový den se děti se svými rodiči sešly v kulturním domě, aby si 
vyzkoušely různými technikami vyrobit krásné vánoční dekorace. Zájem byl 
nebývalý, sešlo se téměř 40 dětí. Domů si odnášely pěkné výrobky, které doma na 
výstavce určitě navodily vánoční atmosféru. Akci pořádala paní D. Klikarová 
z místní knihovny.

MIKULÁŠ PO ROCE ZAVÍTAL K DĚTEM

V pondělí 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše nastala pro děti vzácná 
chvíle. Navštívil je u nich doma společně s andělem sám Mikuláš. Už za svého života 
byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry 
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před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Je jedním z nej-
uctívanějších svatých v celém křesťanství. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron 
námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů.

Pro děti měl spoustu dárečků, aby je odměnil za celoroční poslušnost, 
pracovitost a dobré chování. Jenže děti upínají pozornost na čerty a čertice, kteří 
se přidali k obchůzce. Děti si jsou vědomé, že někdy zazlobí, neuklidí hračky, 
odmlouvají nebo nezdraví kolemjdoucí. To se pak bojí, aby je čerti neodnesli do 
pekla.

Naštěstí máme v Petrovicích hodné děti. I přes drobné hříchy žádné dítko čerti 
neodnesli. Tak se uvidí za rok, zda děti splní vše, co Mikulášovi i rodičům slíbily…

VÁNOCE Z DOBY NAŠICH 
BABIČEK

Prosinec roku 2021 se stále nesl na 
vlně pandemických opatření proti šíření 
covidu, z toho důvodu jsme byli tehdy 
nuceni zrušit velkou část nasmlouvaných 
pořadů. Pedagogy, děti i nás to sice 
velmi mrzelo, ale zdraví je přednější 
a bylo nutné respektovat doporučení. 
Proto jsme se dohodli, že tento vánoční 
školní pořad zopakujeme v následujícím 
roce. Tentokrát se to naštěstí podařilo 
bez zádrhelů.

Od pondělí 28. listopadu do středy 
21. prosince 2022 jsme v chaloupce 
denně od pondělí do pátku přivítali děti 
z mateřských škol a žáky základních škol 
z blízkého i vzdáleného okolí. Vánoční 
pořad se pro školy konal celkem 35x, 
program navštívilo 587 dětí ze 17 škol, 
doprovod tvořilo 69 pedagogů.

Stejný pořad jsme uspořádali v neděli 
18. prosince 2022. Pro veřejnost se 
odehrál 4x a zúčastnilo se ho 56 
návštěvníků. Poslední den v roce si tento 
program objednala i skupina 14 osob. 
Celkem se tedy v chaloupce vystřídalo 
v průběhu jednoho měsíce 726 návštěv-
níků. Za celý rok pak byla návštěvnost 
1054 osob.

Během hodinového pobytu jsme si 
s dětmi povídali o zimě, prosincových 
svátcích (Barbora, Mikuláš, Lucie) 
a samozřejmě Štědrém dnu. Vysvětlili 
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jsme si, jak se slavívaly vánoční svátky 
v minulých dobách, kdy vše bylo 
skromnější a chudší, ale přesto krásné a 
opravdové. Protože k Vánocům patří 
pohádky, přečetli jsme si příběh 
andělíčka Vilíka, který nestihl návštěvu 
Betléma, když se Ježíšek narodil. Pak už 
se děti pustily do práce. Děvčata si 
vyrobila dřevěnou panenku, kluci zase 
panáčka. Na dřevěný základ oblékli 
šatičky, přilepili vlásky a dokreslili 
obličej. V kuchyňce si všichni vyzkoušeli 
výrobu perníčků pomocí dřevěných 
vyřezávaných forem. Tetičky pak hotové 
výrobky hned upekly a světničkou se 
linula příjemná vůně skořice, badyánu a 
hřebíčku. U stolečku ve světnici jsme si 
pak pouštěli lodičky z ořechových 
skořápek, rozkrajovali jablíčko, povídali 
si o adventním věnci a různých vánočních 
zvycích. V samotném závěru nám děti 
prozradily, co by si přály pod stromeček, 
zazpívaly koledu, pochutnaly si na 
vánočce s máslem a ovocném čaji, 
vyfotografovaly se a dostaly kouzelnou 
kapří šupinu.

Aby se tato akce mohla uskutečnit, 
bylo zapotřebí i práce dobrovolníků, kteří 
pomohli s veškerými přípravami, věnovali 
látky na šatičky nebo se osobně zúčastnili 
programu. Obrovské poděkování patří 
všem tetičkám a strécovi, kteří v cha-
loupce s dětmi pracovali – J. Komárkové, 
M. Daňhelové, L. Bognerové, D. Procház-
kové, D. Klikarové, J. Schovancové, 
J .  Ve s p a l c o v é ,  B .  Ve s p a l c o v i , 
J. Záviškové, J. Šviřákové, J. Čeperové, 
B. Bodanské a také J. Cyrkové i tetičkám 
za pomoc s přípravou výroby oblečků pro 
dřevěné panenky či panáčky a I. Fri-
melové za přípravu vánoční výzdoby 
v chaloupce. Děkuji P. Bognerovi a M. Daň-
helové za dodání šupin, paní M. Pro-
kopové za smrček, mech a jablíčka. 
Upřímné poděkování patří místním 
truhlářům J. Reiterovi a J. Záviškovi, 
kteří sponzorsky vyrobili konstrukce 



23

dřevěných figurek a manželům Grunovým za med do perníkového těsta. 
Když se vrátíte o pár řádků zpět k počtům návštěvníků, tak podotýkám, 

že skutečně bylo potřeba mít nachystáno více než 650 kusů dřevěných konstrukcí, 
z nichž si děti vyráběly panenky či panáčky. Stejně tak dostatečný počet 
nastříhaných šatiček, zástěrek, šátečků, ušitých kapucí a svázaných vlásků z vlny. 
Na perníčky jsme spotřebovali téměř 20 kg mouky a aby děti viděly hvězdičku, 
rozkrájeli jsme skoro bednu jablíček. Snědlo se 65 vánoček s máslem.

Jsem moc ráda i za ochotu rodiny Daňhelovy, která dětem zpřístupňuje minizoo 
a věnuje se povídání o zvířatech. Tuto službu některé školy využily, neboť přijel 
plný autobus dětí a všechny by se najednou do chaloupky nevešly. 

Bez pomoci ochotných lidí bychom se jen sotva mohli pustit do této práce. Snad 
jsem na nikoho nezapomněla. 

Ještě jednou VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJI!!!
Irena Závišková

Jak se dříve slavily Vánoce? Jaké měli zvyky a tradice? Proč byl stromeček 

zavěšený ke stropu, a proč na něm nejsou žádná světýlka?
To vše a více jsme se dozvěděli od milých tetiček z Doškové chalupy v Pe-

trovicích.
Pro děti byly připraveny úkoly, kde si mohly vyrobit ze dřeva panenku či 

panáčka, kterého pomocí látek oblékly. Dále se dozvěděly, jaké tradice se na 
Vánoce udržují a zda děti také rozkrajují jablíčka či pouští lodičky. Mezitím se v ku-
chyňce linula vůně perníčků, které si pomocí starých formiček vytvarovaly 
a upekly. 

Na závěr jsme si pochutnali na vánočce a teplém čaji. Moc děkujeme paní 
starostce Záviškové za pozvání a krásné dopoledne. Budeme se těšit zase někdy 
příště. 

Simona Šupková
ředitelka MŠ SLUNÍČKO Miroslav

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za velmi příjemně strávené 

předvánoční dopoledne.
Váš program pro děti ”Vánoce z doby našich babiček” nás všechny krásně 

vánočně naladil. Příjemné teplo skromné chaloupky, poutavé vyprávění, voňavé 
perníčky, výroba panáčka a ještě navíc chutná svačinka, to vše ozdobeno řádnou 
sněhovou nadílkou, vykouzlilo úsměvy v dětských tvářích.

Všem "tetičkám" moc děkujeme, přejeme pohodové a klidné Vánoce.
Hodně elánu do dalších krásných akcí ve Vaší chaloupce.

Už teď se těšíme na další návštěvu.
Eva Hošková, ZŠ Dukovany
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Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za moc příjemné dopoledne ve 

Vaší  doškové chaloupce. Všem se nám u Vás moc líbilo. 
Přivítaly nás velmi příjemné a ochotné "tetky", které měly krásně připravený 

a poučný program. Děti si vyzkoušely nejrůznější vánoční zvyky, vyrobily dřevěnou 
panenku, upekly voňavý perníček a užily si opravdu jedinečnou atmosféru Vánoc 
v chaloupce. 

Děkujeme Vám i za občerstvení a čajík a budeme doufat, že se uskuteční 
i nějaký jarní či podzimní program.

Kolektiv Základní školy Oleksovice

Byli jsme v „pohádkové chaloupce“, vlastně v Doškové chaloupce, ale 

připadali jsme si jako v pohádce. Hned u vstupu, kde nás s otevřenou náručí uvítala 
tetička starostka, zavonělo perníkové těsto, jablíčka i stromeček, ale také na nás 
dýchla pohoda a klid. Ten tam byl předvánoční shon, bláznění se sháněním dárků 
a děsivá blikající výzdoba. V malé útulné místnůstce pod zavěšeným vánočním 
stromečkem jsme si připomněli staré krásné vánoční tradice a prostřednictvím 
něžné pohádky o pilném andílkovi Vilíkovi jsme se přenesli do doby našich babiček 
či prababiček. Děti si ve skupinkách postupně vyrobily dřevěné panenky a panáčky, 
upekly perníčky a vyzkoušely několik typických vánočních zvyků. Při čerstvé 
vánočce s čajem jsme si prozradili svá vánoční přání. Možná to bylo příjemnou 
atmosférou v chaloupce, že si děti nejvíce přály zdraví pro rodinu a být spolu celý 
další rok, ale vím jistě, že se nám z doškové chaloupky vůbec nechtělo odejít. 
Děkujeme všem nadšeným „tetičkám a strýčkům“, kteří nejen pečují o chaloupku, 
ale také připravují úžasné chvíle pro děti i dospěláky. 

Přejeme vám všem krásné pohodové svátky jako v doškové chaloupce.
Děti z 1.B ZŠ Ivančická M. Krumlov a H. Štěpánová

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

V pátek 16. prosince 2022 jsme se v 16 hodin sešli u rozsvíceného vánočního 
stromu. Ten nám krásně roste v parčíku u autobusové zastávky. Žáci ze ZŠ Lesonice 
si připravili velmi vydařený program nejen o narození Ježíška, ale také o všem, co 
k Vánocům patří. Zpívalo se, hrálo se na flétny, recitovalo i tančilo. K dobré pohodě 
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přispělo i připravené občerstvení (guláš, svařené víno, čaj). Děti ve škole vyrobily 
i spoustu krásných dárkových předmětů, které si zájemci mohli zakoupit na 
jarmarku. Za snahu a píli byli všichni odměněni sladkostmi a škole obec Petrovice 
věnovala finanční dar 1 000 Kč. Novinkou letošní vánoční dekorace byl i nově 
nainstalovaný Betlém v parčíku. Kovovou konstrukci svařil p. Arnošt Dyml, postavy 
i zvířátka zhotovila ze slámy p. Blanka Bodanská. Slámu nám věnovalo místní AGRO 
družstvo. Všem velmi děkujeme za zpříjemnění adventních dnů i celých svátků.

ZE  SPORTU

Tradičně bych se v našem sportovním článku chtěl podělit o informace 
s konečnými výsledky našeho fotbalového oddílu TJ Petrovice po podzimní sezóně 
IV. B třídy OFS Znojmo 2022 – 2023.

V posledním čísle obecního zpravodaje jsme si vyhodnotili naše účinkování 
v rozjeté podzimní sezóně do utkání s mužstvem Rybníků. Loňskou soutěž se nám 
podařilo vyhrát, a tak před námi byl nelehký úkol, a to navázat na úspěšnou sezónu 
i v letošní, i když jsme si všichni uvědomovali, že po odchodu dlouholetého 
nejlepšího útočníka a střelce Zdendy Fialy do mužstva Lesonic to nebudeme mít 
lehké. V minulém čísle jsme se taky už zmínili, že se nám podařilo doplnit mužstvo 
novými 3 hráči, tak to nás i částečně uklidňovalo a věřili jsme týmu. Máme opravdu 
dobré hráče a dosavadní výsledky tomu i nasvědčovaly, což ukázala i konečná 
tabulka podzimní soutěže, kde jsme před jarními odvetami na 1. místě (viz 
tabulka).

Naším posledním soupeřem, o kterém jsme už psali v posledním zpravodaji, 
bylo mužstvo Rybníků. Tradiční derby naši borci zvládli a vyhráli 4:0. Chybělo ještě 
dohrát 3 utkání a to na horké půdě ve Skalici. Tam jsme po vyhraném poločase 0:2 
ve druhé půlce nějak utkání nezvládli a zápas skončil nerozhodně 2:2 (to byla velká 
a zbytečná ztráta bodů). Následovalo třetí novodobé derby s mužstvem Lesonic, 
které naši borci opět zvládli a vyhráli 2:0. Posledním zápasem s mužstvem 
Tavíkovic jsme výhrou 5:0 zakončili podzimní mistrovské zápasy.

S podzimními výsledky a výkony mužstva jsme určitě spokojeni. Přidávám ještě 
informace o střelcích našich branek. Nejvíce, a to 8 jich dal náš kapitán Danek 
Koník ml., Radek Bohunský má 6 branek, což je vynikající vizitka na stopera, Radek 
Světlík má na kontě 4 branky, Danek Koník st. 4, Dalibor Řehák 4, Pavel Šedrla ml. 3, 
posila Emil Široký 2 a po 1 brance mají Šedrla Petr a Štolpa Zdenek. 

Tradičně bych rád poděkoval za Výbor TJ Petrovice všem hráčům za 
reprezentaci naší obce. Poděkování patří taky samozřejmě i všem co nám svou 
prací pomáhají v průběhu celé sezóny udržovat náš hezký areál. Nemůžu ani 
zapomenout a poděkovat našim věrným fanouškům za občas hlučnou až bouřlivou 
kulisu. No a v poslední řadě Martinovi Záviškovi za jeřábovou pomoc při úpravě 
osazení naší nádrže na vodu, která se časem hodně naklonila a hrozilo, že by se 
mohla taky sesunout na přilehlé budovy.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť, Olda Sobol
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AKCE  V  ROCE 2023

 

ne  8. 1.  TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  
 

pořádá Obl. charita Znojmo

ne 

 
8. 1.

 

NOVOROČNÍ

  
KONCERT

  14 hodin, kostel, účinkuje Musica Animae

 

pořádá farnost Petrovice

so  4. 2.

 

DĚTSKÝ 

 
MAŠKARNÍ

  
KARNEVAL

 
 

pořádá petrovická chasa

so  18. 2.

 

MASOPUSTNÍ 

 

PRŮVOD 

 

obchůzka maškarád s harmonikářem

 

pořádá SPK Petrovice

so  25. 2.

 

MASOPUSTNÍ 

 

ZÁBAVA

 

20 hodin, sál KD, hraje Hurikán a Complex, 
tombola, taneční vystoupení žen a mužů

 

pořádá SPK Petrovice

so  4.

 

3.

 

VEPŘOVÉ 

 

HODY

 

hřiště

 

pořádá TJ a SPK Petrovice

st  22. 3.

 

VELIKONOČNÍ  TVOŘENÍ

 

16 hodin, sál KD, vyrábění pro děti i dospělé

 

pořádá místní knihovna

ne  26. 3.

 

SMRTOLKA

 

tradice obchůzky

 

děvčat po vesnici, 

 

následuje příští neděli 2. 4. hostina za odměnu

 

duben PILULKY

   

divadelní komedie

 

Lubomíra

 

Müllera

 

sál KD, hrají místní ochotníci
pořádá SPK Petrovice

so  1. 4.

UKLIĎME  NAŠI  OBEC  PETROVICE
sraz v 9 hodin u KD, v rámci akce Ukliďme Česko,
dobrovolníci z řad dětí i dospělých vítáni, 
dopolední úklid polních cest, struh, lesíků

pořádá obec Petrovice

pá  7. 4
so  8. 4.

HRKÁNÍ
tradice obchůzky chlapců po vesnici

 
      

 

 

so  29. 4.
18. PETROVICKÝ KOŠT
ochutnávka vín vinařů z našeho regionu
14 hodin, pergola u fotbalového hřiště

pořádá ČZS Petrovice

 
   

 
 

ne  7. 5.

OTEVŘENÍ DOŠKOVÉ CHALUPY
zahájení 10. prohlídkové sezóny, jarmark,
vystoupení tanečního kroužku Vedrovice
pohádka pro děti, občerstvení

pořádá obec Petrovice
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květen

 

TURNAJ

  

V

  

RUSKÝCH 

 

KUŽELKÁCH

 
 

pořádá TJ Petrovice

ne  21. 5.

 

SETKÁNÍ 

 

SENIORŮ

  

z

 

obcí Dobelice, Kadov, 
Lesonice, Petrovice, Rybníky, Vémyslice

 

sál KD Petrovice, hraje Petrovanka

 

pořádají obce Petrovice 
a Lesonice

pá  2. 6.

 

VICOMT

 

taneční zábava u KD, opékané kýty na rožni

 

pořádá Pohostinství 
Větrovec

so  22. 7.

 

DISCGOLF

 

a TANEČNÍ 

 

ZÁBAVA

 

turnaj pro děti i dospělé

 

s večerní zábavou, hřiště, 
občerstvení

 

pořádají David Kučera, 
Ivo Kylián

so  5. 8.

 

AGO ROCK

 

taneční zábava u KD

 

pořádá Pohostinství 
Větrovec

ne  27. 8.

 

SIMPSNŮV  ZRYCHLENÝ  PŘESUN

 

přespolní běh pro děti s

 

plněním úkolů na 
stanovištích, doprovodný

 

program

 

pro děti i dospělé

 

pořádá SPK Petrovice

srpen, září

 

MALÝ  FESTIVAL  LOUTKY

 

loutková pohádka pro malé i velké diváky

 

pořádá obec Petrovice

so  16. 9.

 

TRADIČNÍ 

 

HODY

 
  

pořádá petrovická chasa

ne  17. 9.
TRADIČNÍ

  

HODY

 

hraje Petrovanka, strécovsko -tetkovské zavádění 
u máje

pořádá petrovická chasa

čt  28. 9.
OSLAVA 50 LET KULTURNÍHO DOMU
výstava k historii a současnosti KD, přednáška 
o petrovickém kroji s etnografem Jiřím Mačudou

pořádá obec Petrovice

ne  1. 10. ODPOLEDNÍ  ČAJE - ARCUS ROCK
od 17 hodin, sál KD

pořádá obec Petrovice

so  14. 10. VINOBRANÍ
20 hodin, taneční zábava, sál KD, burčák

pořádá ČZS Petrovice

pá  17. 11. LAMPIONOVÝ  PRŮVOD
průvod dětí po obci, doprovodný program

pořádá TJ Petrovice

út  5. 12.
MIKULÁŠ
návštěva sv. Mikuláše, andělů a čertů u místních dětí

pořádá petrovická chasa

čt  7. 12. VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ
16 hodin, sál KD, vyrábění pro děti i dospělé

pořádá místní knihovna

prosinec
ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMU
setkání u vánočního stromu, vystoupení dětí,
občerstvení, jarmark

pořádá obec Petrovice

út 26. 12. VÁNOČNÍ  KONCERT kostel Petrovice pořádá farnost Petrovice

    

pá  2. 6.
NOC KOSTELŮ A MUZEÍ
prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže Petrovice a muzea 
v doškové chalupě, doprovodný program, občerstvení

pořádá farnost Petrovice 
a obec Petrovice ve spolupráci 
s DSO Moravskokrumlovsko

fotbalové zápasy dle rozpisu
cvičení v sále KD: pondělky   18 – 19 hodin   PILATES s Janem Hejlem
   úterky       18.30 – 19.30 hodin  ZUMBA s Petrou Sulikovou
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PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

ETNOGRAFICKÝ VÝZKUM PO PŮL STOLETÍ

V závěru roku se na nás obrátil etnograf a kurátor historických sbírek Mgr. Jiří 
Mačuda, Ph.D. z Jihomoravského muzea ve Znojmě. V rámci rozsáhlejšího výzkumu 
se věnuje lidovým zvykům a tradičním způsobům stravování v obcích našeho 
regionu. Rád by se setkal s místními pamětníky. Schůzku jsme naplánovali na úterý 
7. března 2023 od 9 hodin na obecním úřadě. Kdo by chtěl přispět k poznání, je 
srdečně zván a vítán. Předpokládaná doba setkání bude cca 2-3 hodiny.

Při přípravě podkladů narazil Jiří Mačuda na půl století starý výzkum Dr. 
Miroslavy Ludvíkové. Materiály zatím nebyly publikované, věřím, že čtenáři našeho 
obecního zpravodaje tuhle malou „etnografickou“ ochutnávku ocení 
a pamětníkům se nejspíš vybaví, jak to dříve bývalo. 

Rozhovor Miroslavy Ludvíkové ze dne 14. 4. 1967 s paní Františkou 
Pažniewskou, rozenou Fialovou (*1891) a její sestrou Antonií (*1887):

 „Můj otec byl rolník. Když jsem byla malá, Smrtka byla došek oblečený 
do bílých sukýnek, měla rukávce a na hlavičce dětský háčkovaný čepeček. Holky 
z dědiny chodily odjakživa zaráz. Do domu ale vešly jen některé, ostatní zůstaly 
venku. Začínalo se ve faře. Smrtolku vnesla do domu dívka z příbuzenstva nebo 
nejstarší děvče. Dříve napekla maminka v pekárně buchty z černé mouky, co jsme 
dostaly. Usmažila se vejce, která se vychodila, a uvařil se čaj. Jednou na mě při 
smažení šplíchlo sádlo, tak mi to zasypaly popelem. No a popel se dostal dokonce 
i do těch smažených vajec (smích). Zpívaly jsme a hrály hru: „Hrály bychom na 
konopí“ (všeobecně známé jako „Hrály bychom na konopky“). To jsme si hrály, pak 
se jedlo a pak jsme si zase hrály. Dnes se pořídí cukroví jak na výstavu (tj. honosné, 
pěkné na pohled, různorodé).

Z brambor jsme doma připravovaly šupnudle s mákem a pekáčky, tj. tenounké 
bramborové placky svrchu pomaštěné a pomazané povidlím. Vařily se koláčky 
s karlátkama a tašky. Těsto se na tašky zadělalo s kvasnicemi jako na buchty, jen se 
do něj přidaly brambory. Placka se pomastila usmaženou krupicí se škvarky. 
Škvarky byly ze zabíjačky a mohly být drlené nebo celé. To vše se trochu 
pocukrovalo. Ale tašky mohly být klidně i naslano. Placka se stočila do štrůdlu, 
vařečkou pokrájela na velké díly. Vypadalo to na první pohled jako lístkové těsto.

Bramboráky se tu dříve vůbec nedělaly. Teď už je ale někdy smažíváme, naučila 
jsem se to v Polsku. To se postrouhají syrové brambory, zahustí se trochou mouky, 
přidají se ovesné vločky, tři až čtyři vejce, česnek a sůl. Takovéto placky se usmaží 
na sádle. Dobrá je bramborová kaše zadělaná moukou. To se k oloupaným 
bramborám přidá voda a mouka. Když se to zadělává, potřebuje to dost sádla. 
K večeři bývaly pečené brambory v troubě. Rozkrojily se na půlky, naskládaly na 
kutchan a pekly se, dokud se neudělaly pěkné škrábky. K tomu se pilo kyselé mléko. 
Omastily se máslem nebo sádlem. K večeři jsme někdy měli i rohlíky spařené 
mlékem, omaštěné, omakované a pocukrované.

K pohřební hostině bývaly rohlíky s máslem, a když byla bohatší, k tomu ještě 
domácí sýr a kupované tvarůžky. Pil se čaj, pro muže se však muselo koupit pivo. 
Víno se u nás nedávalo. Když zemřel někdo svobodný, byla hostina slavnější 
a vždycky doma. Hostiny za veterány a hasiče se s muzikanty konávaly v hospodě. 
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Žebráci se na pohřební hostiny nezvali. Ani o Dušičkách se jim nic nedávalo. To jen 
o hodech dostali. Večer před pohřbem jsme u nás doma už nic zvláštního nedrželi.

Na Štědrý den jsme měly hlavně buchty a čaj, rybu, tu vůbec ne. Potom se 
uvařila čočková polévka a ze sušeného ovoce udělal takový kompot, který se jedl 
k buchtám. Cukroví za stara? To byly křehóčky (boží milosti). Nosily se do kóta. Byl 
to několikrát, třeba i pětkrát prořezaný čtverec těsta, který se navlékl na vařečku 
a strčil do sádla. Máma udělala jednou i máslový cukroví. To bylo v takové 
formičce. Uprostřed byl takový hezký hrozínek nebo růžička. Na vostatky se 
usmažily velké koblihy. Jinak se nedělaly. Místo nich byly buchty. Na Štěpána 
dostávali výslužku čeledínové a na Nový rok služky.

Koláče na svatbu? V Petrovicích býval věnec. Chodil se upéct do pekárny 
v takové zvláštní formě. Do těsta se daly hrozinky, ořechy a mandle. Bylo to 
podobné hodně velké bábovce. To jděte za Daňhelovou. Má devadesát a hodně 
toho ví, i o těch hostinách Vám řekne.  

Vodnice? Ano, řepa vodňačka byla známá i jako zelňačka nebo zelná řepa. 
Dělalo se z ní zelí. Květům chebzu jsme říkali kozénky, kozénkový květ. To se 
namočilo do vajec a mléka a pak smažilo v sádle.“

 
Rozhovor Miroslavy Ludvíkové ze dne 14. 4. 1967 s paní Annou Daňhelovou, 

rozenou Korčákovou (*1878):
„Měli jsme 50 a k tomu 60 mír polností. Smrtolka měla šatečky bílé a stužky jako 

dnes. Za nás ji strojívala učitelka Balcarová. Starší dívky braly víc. Já pánem nikdy 
nebyla, šla jsem sloužit. Po obchůzce připravila bábinka Pavlíková v Hémalovým 
domě hostinu. To se v pekárně napekly koláče a k nim uvařil čaj. Část vajec šla do 
buchet, zbylé se prodaly. Za hrkání dostávali kluci vejce a asi tři koruny. Páni 
dostávali nejvíc. Když byl půst, tak se na Zelený čtvrtek uvařila čočka na kyselo. 
Na Velký pátek se jedlo až večer, a i tak jen káva. Na Bílou sobotu večer u nás byly 
koláčky a káva. Po upečení se schovaly v kastrole do cukru nebo do sklínek, aby se 
k nim menší děti nedostaly před slavností Vzkříšení. Na Boží hod velikonoční jsme 
měli pečínku zalitou v sádle. Před slavnostním obědem jsme jedli svěcené pokrmy: 
vejce a buchty. Světila se také sůl, která se nato používala po celý rok. Vajíčko jsme 
jedli společně, abychom nezbloudili.

O Velikonočním pondělí odpoledne chodili všichni mládenci společně s velkým 
bramborovým košem na vejce. K tomu dostali taky zlatku. Vejce prodali a pak zato 
na jaře vystrojili muziku. Chodili s krátkými žílami. Moc nebili. Teď to ale přestalo. 
Za nás, ale i teď sem přijdou i kluci z města. Těm velkým se nachystalo pití 
a cukroví. Dnes chodí kamarádi po partách. Letos šli však pohromadě a bylo jich 
hodně. Dostanou pití a pohoštění. Nosí však jednu velkou žílu z vrbových prutů. 
Na to sbírají mašle. Tu žílu má doma asi Heger. Mají i malé žíly na bití. To dřív nebylo 
ta velká žíla. Malí chlapci ale chodí jen s malými žílami.

Taky si pamatuji na svatební věnec. Byl upečený v plechové formě u pekaře 
z lepšího máslového těsta, ve kterém byly hrozinky a ořechy, někdy i mandle. 
Věnec dělávala Kučerka, první žena na vesnici. A stejný koláč se pekl i pro pana 
řídícího na svatého Josefa k svátku. Hospodská musí ještě tu formu mít!

I o střídání služby něco vím. Napekly se křehóčky. Těsto bylo z vajec a ze 
smetany. Z něho se rozválely tenké placky, z nich se nakrájely obdélníčky a vróbko-
vým kolečkem se prořezaly uprostřed. Pak se to trochu spletlo dohromady a hodilo 
do sádla. Křehóčky se smažily taky na doděrke, na vostatke, a jak kdy bylo vajec.

Před pohřbem se chodilo poslední večer k mrtvému modlit. Kdo přišel, přišel, 
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ale žádné pohoštění se jim nechystalo. Na pohřební hostině býval však sýr, máslo, 
chleba a pivo. Sýr se kupoval v obchodě, tvarůžky to byly. Kupovaly se někdy 
i rohlíky. Hostina se musela vystrojit i za malé dítě. Konala se vždy doma. V hospodě 
pohřební hostiny nikdy nebývaly. Když zemřel někdo svobodný, bývala hostina 
o dost větší, pro víc osob. Zvali se všichni a přišel, kdo mohl. Hostina byla hned po 
pohřbu. Pohřeb byl dopoledne. Hostina začala odpoledne a zůstávalo se na ní až do 
večera. I přespolní zůstali. Ale všichni dostali to stejné jídlo.   

O Vánocích chodil po domech pastéř. Práskal bičem a tróbil. Dostával koláče 
a trochu mouky. Domy se vykropily svěcenou vodou a také vykuřovaly kadidlem. 
To mi sestra dovezla z Mariazell. Ke štědrovečerní večeři byla čočková polévka, 
sušená kadlátka, jablko a ořechy. Maminka upekla vánočku a uvařil se čaj. Stromky 
v mém dětství nebyly. Na koledu chodily všechny děti. Dostávaly jablíčka a ořechy. 
Na Tři krále k nám chodili cizí chlapci zdaleka.

Na poutě jsme chodili do Hlubokých Mašůvek. Dále do Křtin, Mariazell, ke Třem 
Dubům a do Vambeřic. V Mariazell byla má sestra. To byla pouť na čtrnáct dní. 
Vzala si pecen chleba, trochu mouky, krupice a nudle. V lese si při odpočinku 
uvařila polévku. Některá poutnice nesla kastrol, jiná zas hrnce. To jak se domluvily.

V kuchyni se často objevovaly brambory. Dělali jsme kondrfále. To je z brambor 
a zahuštěné moukou. Lžičkou se vyhazuje na kastról. Pak se to posypalo krupicí. 
Spotřebovalo se na to mnoho mastnyho. Bramborové knedle se jedly s povidlím 
a sypaly cukrem nebo skořicí. Jinak k omáčkám. Bramborové placky jsme u nás 
doma mazaly povidlím. Bramborové tašky zas byly se škvarky. Bramborovou kaši 
jsme dělali z vařených brambor, mouky, vody se v hrnci trochu po vaření nechalo. 
Bývala řidší než kondrfále. Když se hodně pomastila, jedla se jen tak. Prosná kaše 
na mlíce se sypala cukrem a skořicí. Často bývala kaše krupičná. S mákem jsme 
jedli jen koláčky, s mákem se pekl taky štrúdl a mákem se sypaly i šupnudle 
(šulánky).

Z pšeničné mouky se dělaly pekáče (vdolky). Ty byly kynuté ze středně tužšího 
těsta, takové placky silnější než tužka usmažené v kastrólu na sádle. Z mouky byly 
samozřejmě i buchty a nudle. Ze žitné mouky se pekl chleba. Při pečení chleba 
dělala matka ze stejného těsta do kruhu stočené spirálky, které se svrchu posypaly 
mákem nebo pokmínovaly. Muselo se napéct hodně chleba. Kromě mámy a táty nás 
bylo osm dětí a babička.

Slyšela jsem, že se prý chebzový květ za stara nesmažil. Ale vždy se tu vařila 
kaša z černých bezových bobulí. Do toho se daly taky hrušky, byla hodně sladká. 
Smažily se i akátové květy. Z mladé řepy a kopřiv se připravoval špenát. Na hrušky 
jsme chodili do Lesonic.“   

Přepis rozhovoru Jiří Mačuda. Uloženo v Archivu Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea, fond PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc., karton č. 15; 
inv. č. 518; Výzkum lidové stravy na severním Znojemsku (nefoliováno). 

Pátráme po formě na svatební věnec a máslové cukroví. Nemáte někdo doma? 
Případně na nějaké starší svatební fotografii? Těšíme se na setkání 7. března v 9 ho-
dinna obecním úřadě.

Eva Grunová
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PSYCHOLOGIE  PRO  KAŽDÉHO

JSME LEPŠÍ, NEŽ SI MYSLÍME

Nový rok sotva začal a už máme za sebou emočně náročné období. Děti 
uzavíraly pololetí, studenti semestr a dospělí volili prezidenta. Ve všech případech 
šlo o posuzování, hodnocení a srovnávání, které bohužel ne vždy bývá příjemné. 
Především volbu prezidenta letos provázelo nezvykle velké množství negativních 
emocí. Byli jsme vystaveni ve velké míře zpochybňování kvalit a vyzdvihování 
nedostatků druhých na úkor realistického zhodnocení schopností a předpokladů 
nebo ocenění úspěchů. Je s podivem, že jsme na podobný přístup zvyklí a v pod-
statě s ním počítáme, dokud nedosáhne takové míry, že nám v tom začne být 
nedobře.

Podobným stresem, sice v menší míře, za to dvakrát ročně, si procházejí i naše 
děti a dospívající. Běžné školní známkování se zaměřuje na zhodnocení míry 
chybovosti ve srovnání s ostatními, ale řekne nám málo o tom, jak moc se žák nebo 
student snažil, co se mu obzvláště daří a k čemu má talent. Mnoho dětí špatné 
známky odradí, místo aby je motivovaly k většímu úsilí. Horší známka se tak stává 
součástí negativního sebehodnocení a sebeobrazu dítěte. Nabourává mu 
sebedůvěru. Ta je ovšem důležitým předpokladem při zvládání nových úkolů. 
Jen pokud si věřím, seberu odvahu vypořádat se i s náročnými životními situacemi. 
Není tak divu, že praxe psychologů a psychiatrů jsou přeplněné dětmi, 
dospívajícími i dospělými, kteří trpí nejistotou, úzkostí nebo depresí. Mnoho lidí 
hledá lékařskou diagnózu a odpovídající léčbu prášky, protože nevěří, že jde 
o problémy, které mohou zvládnout. Nemají dobrou zkušenost s tím, že by se jimi 
a jejich problémy někdo mimo rodinu laskavě zabýval a bez souzení by jim nabídl 
podporu. Hroutí se ve chvíli, kdy už ani v rodině nenacházejí pochopení nebo je 
vnější tlak na výkon příliš velký. Jak tento neblahý trend změnit, aby nám bylo 
lépe?

Naštěstí existují instituce, které nabízí dětem jinou zkušenost. Stále 
rozšířenější praxí je slovní hodnocení namísto známek. A co víc, děti jsou od první 
třídy vedeny k sebehodnocení. To vypadá tak, že učitel/ka přibližně každé dva 
měsíce předloží dětem soupis jednotlivých dovedností a znalostí, které 
v uplynulém období získávaly. Děti samy posoudí, jestli si myslí, že je zvládají 
úplně, skoro úplně, částečně s dopomocí nebo zatím nezvládají. Učitel/ka pak 
vepíše do stejné tabulky, jak dítě vidí ze svého pohledu. Toto hodnocení pak 
dostávají i rodiče. S dítětem se pak bavíme o tom, co ho vedlo k jednotlivým 
úvahám a případně jakou podporu by potřebovalo. Náš synek například v první 
třídě napsal, že rozliší město od vesnice jen částečně, přestože paní učitelka si 
byla jistá, že to zvládá zcela. Když jsme se ho ptali, tak nám vysvětlil, že se 
v židovské čtvrti v Třebíči cítil jako na venkově, přestože jsme mu řekli, že Třebíč 
je město. To ho znejistilo natolik, že se podhodnotil. Takový styl hodnocení tedy 
vede k diskuzi, upevnění znalostí a posílení sebevědomí. Vysvědčení se slovním 
hodnocením obsahuje i několik stran popisu všeho, čemu se za půl roku ve škole 
věnovali a ocenění všeho, co se děti naučily. Učitel/ka tak každodenní snahu dítěte 
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ve škole neshrne pouze do několika číselně vyjádřených známek bez dalšího 
vysvětlení, ale věnuje výkonu dítěte mnohem větší pozornost. Dítě se pak cítí ve 
své snaze opravdu oceněno. Navíc jde o jeho osobní hodnocení, nikoliv o vzájemné 
srovnávání ve třídě, které by otevíralo možnost pro vzájemné zpochybnění. 
Na škole našich dětí je v každé třídě alespoň jedno dítě s celkem vážným 
zdravotním postižením, které by při podobném srovnávání bylo zbytečně 
konfrontováno se svým omezením. Tomu se lze takto snadno vyhnout.

Asi nemůžeme očekávat, že na podobný systém hodnocení přejdou v blízké 
budoucnosti všechny školy, přestože podle vědeckých výzkumů by to bylo žádoucí. 
Musí tomu předcházet změna v myšlení a ta je zase většinou možná až na základě 
osobní dobré zkušenosti. Je tedy na nás, abychom sobě i svým dětem podobné 
dobré zkušenosti zajistili sami. Není to snadné, ale jde to. Stačí si všímat 
a pozitivně hodnotit snahu – svou i druhých. Z dosažených úspěchů se můžeme 
společně radovat a případné přechodné neúspěchy spolu sdílet. Je také dobré 
naučit se respektovat jinakost. Každý jsme v něčem trochu jiný a tak se třeba 
neshodneme na tom, jestli byl společný oběd výborný, ucházející nebo nechutný. 
Ti, co jim chutnalo, určitě potěší kuchařku chválou, a ostatní třeba oceněním 
snahy a případně vyjádřením přání, co by si přáli příště.

Je snazší vidět na druhém jeho nedostatky a kritizovat chyby, ale k všeobecné 
spokojenosti vede náročnější cesta hledání silných stránek a jejich podpory. 
Z dějin a bohužel i ze současné zkušenosti z blízkého válečného konfliktu víme, že 
každý člověk se může chovat nelidsky a dopouštět se neomluvitelných zločinů. 
Stejně tak má každý člověk tu schopnost být užitečný a spokojený, pokud si věří 
a rozvíjí své kladné stránky. Zkusme tedy vnímat a rozvíjet u sebe i u ostatních 
to lepší a vzájemně se v této snaze podpořit.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net

AKTUALITY  Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ  FARNOSTI

Jako dočítá se knížka,
jež jsem dostal od Ježíška,
tak se začala psát zhola
závěrečná kapitola.
Kapitola o opravě,
píšu, dokud mám to v hlavě,
že proud v drátech plynně proudí,
krása barev úžas loudí.

Světlo ze sluneční plotny
vtéká umytými okny
svítí také svící špičky,
září boční lucerničky.

Brzy roztřpytí se stěny
pod novými halogeny
a povím Vám další story
skrz nové reproduktory.

Nepojmou výrazy slovní
díky za pomoc pracovní,
díky za dary finanční
a klad v hodnotě bilanční.
Velké díky šeptal by ret,
z hlavy smekl by se biret;
kdybych stál na velkém kopci,
v šíř, v dál křičel bych dík Obci.
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K tomu všemu vinšování,
mám pro kostel velké přání:
ať v něm každý sluch i zrak ví –
- je víc kočárků než rakví,
méně pohřbů, více křtění,
no a že to není snění,
že zde člověk i Bůh vidí
dobrá srdce dobrých lidí.

Vždyť kostel není muzeum.
Až se rozezní Te Deum,
zvony vyřknou hloubky, výšky,
čas zamává z hodin vížky,
ozvu se, ne jinotaji
v petrovickém Zpravodaji.
Ale teď bych předbíhal.
Děkan Pavel Vybíhal.

Pavel Vybíhal, Moravský Krumlov 15.1.2023
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LÉČIVÁ  SÍLA  PŘÍRODY

S láskou a úctou jsme oslavili návrat světla, zrod nového života, s vděkem 
opustili starý rok a s přáním, pokorou a očekáváním jsme vstoupili do roku nového. 
Koloběh života. Kolo zákona, které nikdo na světě neovlivní, nezastaví. Je to 
nejspravedlivější zákon na světě.

Bylinkovou sezonu jsme na podzim zakončili sběrem léčivých kořenů. 
V kořenech je uložena obrovská léčivá síla rostlin. Až budete vy, zájemci 
a milovníci léčivých bylin, číst tento příspěvek, už se nám bude, podle zákona 
přírody, opět klubat jaro.  S ním se budou z matičky země tlačit první bylinky 
obdařené novou léčivou silou. Příroda nám byla dána a my jsme  byli dáni jí, jsme 
její součástí, má ohromnou sílu a ví, kdy a v jakém čase nám má prostřít její dary. 
Dříve než začnou rašit v brzkém jaru první lístky, můžeme si nasbírat kořeny. Třeba 
pro někoho obyčejný, ale potřebný lopuch. Proč lopuch? Jako každým rokem se na 
jaře mluví o detoxikaci těla - jater, hubnutí atd. Člověk si také tímto směrem 
udělal úžasný byznys! Ale my víme, že nejenom na jaře, ale po celý rok neustále mu-
síme játra čistit a pomáhat jim v jejich neúnavné celodenní práci, jelikož jíme 
potraviny, které nám nabízí dnešní celosvětový bohatý trh. Od oslabených jater se 
odvíjí veškeré nemoci a potíže, které zažívají dnes už i malé děti. Právě lopuch má 
své místo mezi detoxikačními bylinami, má sílu a je připraven nám pomoci. Jak? 
Úplně jednoduše. Kdo vaří polévky, tak do každého vývaru přidat kořen lopuchu, zá-
zračné pampelišky nebo také zázvoru a kurkumy. Zázvor i kurkuma nejsou naše 
tradiční bylinky, jsou to byliny ayurvedy. Dají se i u nás vypěstovat. Jsou to byliny za-
hřívací. Zahřívají střed těla-játra, slinivku a slezinu. Zázvor má vysoce pozitivní 
vliv na celé naše tělo, zvláště pak na játra, žlučník a další navazující orgány. 
Jak jsem výše uvedla, můžete jej přidávat do vývarů, uvařit si lahodný čaj. Jak radí 
jeden vídeňský lékař zabývající se tradiční čínskou medicínou, když víme, že máme 
před sebou nějaké těžce stravitelné jídlo, třeba nějakou slavnostní večeři, pokou-
sejte kousek syrového zázvoru. Metoda je ověřená nejen ve Vídni, ale už i u nás. 
Jelikož jsou zázvorové hořčiny poměrně silné, zacházíme s drogou obezřetně.
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Nejranější bylinkou, která ukazuje první šťavnaté lístky už koncem února, 
je bršlice kozí noha. Obtížný plevel, který ale obsahuje obrovské množství 
vitamínů a minerálů, saponiny, kumariny, které po dlouhé zimě  všichni tolik  
postrádáme. Bršlice odkyseluje organizmus, zastavuje růst některých patogenních 
hub a bakterií. Její lístky a oddenek používáme i jako čerstvou jarní zeleninu.

Den a noc, život a smrt, léto a zima, matka a dcera, otec a syn, matka - země 
příroda a nekonečný vesmír. Jsme součástí překrásné, úchvatné a silné přírody 
a nekonečného vesmíru a měli bychom ctít jejich zákony. Člověku byl dán mozek, 
aby ho použil pro dobro své, svých bližních a všech živých tvorů na této překrásné 
planetě, ale nesmí se vymanit z koloběhu života a zákona  přírody a vesmíru, který 
nám byl dán!

Zdeňka Bognerová

ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ

říjen

 
2022

 
listopad

 
2022

 
prosinec 2022

nejnižší noční teplota
 

+4
 

°C
 

-2
 

°C
 

-13
 

°C
nejvyšší noční teplota

 
+12

 
°C

 
+10

 
°C

 
+4

 
°C

průměrná noční teplota +8 °C +3  °C  -1  °C
nejnižší denní teplota +10 °C 0  °C  -2  °C

nejvyšší denní teplota
 

+21
 

°C
 

+16
 

°C
 

+6
 

°C

průměrná denní teplota
 

+14
 

°C
 

+7
 

°C
 

+2
 

°C
celkové srážky

 
16

 
mm

 
22

 
mm

 
40

 
mm

V říjnu bylo převážně zataženo a oblačno (celkem 21 dní), 5 dní mlha, 
dne 20. 10. byl přízemní mráz, dne 25. 10. částečné zatmění slunce (40 %).

V listopadu bylo převážně zataženo a oblačno (celkem 23 dní), 6 dní mlha (3 dny 
celodenní), dne 19. 11. napadl 1 cm sněhu, dne 20. 11. byly sněhové přeháňky. 
Kvetly sedmikrásky, pampelišky a petrklíče.

V prosinci bylo celkem 22 dní zataženo a 6 dní oblačno. Dne 2. 12. byly sněhové 
přeháňky, dne 14. 12. napadly 2 cm sněhu a dne 16. 12. napadlo 13 cm sněhu. Bylo 
možno lyžovat na běžkách. Dne 20. 12. nás potrápilo silné náledí. Bylo možné 
spatřit přelety divokých husí. Stále kvetly sedmikrásky.

PŘEHLED CELOROČNÍCH SRÁŽEK ZA MINULÁ LÉTA

rok srážky

2017 400 mm

2018

 
505 mm

2019 572 mm

2020

 

706 mm

2021 543 mm

2022 677 mm

Jaroslava Vespalcová
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CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH 

ROK 1956    (pokračování)
Arondace půdy a počátky JZD Petrovice:    (arondace = scelování, pozn. red.)
Dne 23. 7. 1956 byla uspořádána v hostinci veřejná schůze, na které byli 

zemědělci seznámeni s připravovanou arondací pozemků. Do družstevního 
hospodářství se měly zahrnouti veškeré pozemky v tratích Díly a Záhumenice. 
Zemědělci z řad soukromých rolníků byli vyzváni, aby si navrhli své zástupce do 
arondační komise. Soukromě hospodařící zemědělci však na protest proti 
zamyšlenému zabrání pozemků v tratích Díly a Záhumenice účast v arondační 
komisi odmítli.

Ve dnech 23. 7. – 5. 8. 1956 byla provedena arondace pozemků geometrem ing. 
Kadlecem z Brna. Byly směněny veškeré pozemky v tratích Díly a Záhumenice. 
Mimo toho byly do disposiční půdy pojaty pozemky obecní a veškeré nájmy 
soukromníků, kteří na polích nehospodaří ve smyslu zák. č. 55/1950. Podle tohoto 
zákona je dovolena i výměna bonity v rozdílu o 2 třídy.

Dne 5. 8. 1956 bylo provedeno v kanceláři MNV jednání s majiteli o směně 
pozemků. Každý majitel pozemků v tratích Díly a Záhumenice, které byly směněny, 
byl volán do kanceláře MNV, kde mu bylo vysvětleno, co za směnné pozemky 
dostává a v kterém místě katastru. Souhlas s provedenou směnou měli rolníci 
podepsati. Z počtu asi 80 zemědělců podepsalo souhlas asi kolem 30.

Kolem 20. 8. 1956 podalo 29 zemědělců zdejší obce písemný protest proti 
provedené arondaci, který vlastnoručně podepsali. Protest byl zaslán ONV, který 
jej postoupil KNV. V něm zemědělci protestovali proti tomu, že arondací jim byly 
směněny bonitně i terénově nejlepší pozemky zdejšího katastru, které byly 
přiděleny JZD, zatím co soukromí zemědělci dostali bonitně horší pozemky 
a některé i několik roků neobdělávané.

Při prováděné arondaci žádala škola o přidělení pozemku ke škole. 
Dne 27. 6. 1956 bylo provedeno společné ustájení koní ve stájích družstevníka 

Bognera Františka č. 3.
Dne 28. 6. 1956 bylo provedeno společné ustájení krav u družstevníků Daňhela 

Františka č. 32 a Vespalce Josefa č. 56.
Dne 21. 7. 1956 bylo provedeno společné ustájení prasat v částečně 

adaptovaném vepřínu u družstevníka Frant. Daňhela č. 32.
Dne 6. 8. 1956 byla dokončena stavba drůbežárny s ohradou v akátech za školou 

pro 1 000 kusů. Zatím byla drůbežárna vystavena pro 300 kuřat. Tento počet kuřat 
byl dne 6. 8. 1956 přivezen z drůbežářských závodů v Mor. Krumlově.

Společné družstevní žně byly provedeny ve dnech 23. 7. – 30. 7. 1956. Úroda 
byla celkem dobrá. Společný výmlat byl proveden na polním mlatu. Již dne 6. 8. 
1956 byla vezena první dodávka JZD ječmene.

Dne 21. 7. 1956 byl přivezen JZD nový traktor Zetor 25 z líšeňské továrny. Mimo 
toho již JZD má tyto stroje:

transportér, zrnomet, senomet, 2 valníky a j. zařízení. 

pokračování příště
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INZERCE

KONVERZAČNÍ LEKCE ANGLIČTINY

Drazí spoluobčané, jmenuji se Marketa O'Connell a spolu s manželem 
Markem, jsme se nedávno přistěhovali z Nového Zélandu do vašich 

Petrovic. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli přispět do vaší komunity, 
proto bychom vám rádi nabídli konverzační lekce angličtiny pro 

jakoukoliv věkovou skupinu a úroveň angličtiny.  
Mám dlouholeté zkušenosti s malými i většími dětmi. Začátkem roku 

budeme mimo republiku, ale od března můžeme začít.
Pro bližší informace volejte na tel.: 774 969 173 a nebo email 

marketa2003@gmail.com. 
Všem přejeme krásný požehnaný rok 2023.

L E R E I T

Lenka Reiterová
tel. 604 233 390      www.lereit.cz

postaráme se o hrob Vašich milovaných 
zajistíme jednorázový nebo pravidelný úklid

(odplevelení, osázení, výměna květin, umytí pomníku, 
výzdoba a další služby)
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Fotbal

Fotbalisté stojící zleva:
Jakub Ševčík, Radek Kovář, Danek Koník st., Zdenek Fiala, Jakub Stejskal, Jiří 
Frimel, Ivan Bogner, Pavel Šedrla ml., Roman Vespalec, Josef Machů.
Ve dřepu zleva:
Danek Koník ml., Luděk Krejčí, Pavel Šedrla st., Petr Šedrla, Lumír Bartoník, 
Bohumír Vespalec.
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Prodloužení sítí a veřejné osvětlení

V lokalitě Za Humny se začínají stavět nové rodinné domy. 
Díky dotaci z Jihomoravského kraje se vybudovalo veřejné osvětlení.
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Jízdní řády IDS JMK pro rok 2023 zůstávají pro linku 432 Znojmo – Moravský 
Krumlov – Ivančice i linku 445 Moravský Krumlov – Miroslav beze změny oproti roku 
2022, pro zájemce jsou k vyzvednutí na obecním úřadě ve zvětšeném formátu 
zdarma.

Hřbitov

K o n c e m  r o k u  2 0 2 2  b y l y 
vybudovány na náklady obce 
základy pro nové hroby včetně 
chodníčku kolem stávajících 
urnových hrobů.


