ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Petrovická chasa o hodech 1923.
Fotografii do obecního archivu poskytl Miloš Prokop

ročník 11, číslo 3/2018 (červenec - září)

Popisek fotografie z titulní strany:
Petrovická zavádějící mládež o hodech v roce 1923 s kapelou Horáci z Oslavan. Před
Sobotkovou hospodou čp. 52 (dnes Komárkovi).
Horní řada zleva: Břínková Marie čp. 54 (prov. Kovářová čp. 50), Kovář František čp.
50, Šidlová Marie čp. 66 (prov. Vespalcová čp. 26), Vespalec Josef čp. 56, Fialová Josefa
čp. 83 (prov. Fialová), Hercik Josef čp. 79, Kolářová Božena čp. 61, Buchta Ondřej čp. 69,
Stökingerová Františka čp. 97 (prov. Zelníčková do Lesonic), Sobol Jan čp. 120, Janda Tomáš
čp. 18
Prostřední řada zleva Solařová Františka čp. 65 (prov. Závišková čp. 33), Ševčík Ludvík
čp. 38, Jiřikovská Olga čp. 70 (prov. Šidlová), Šidlo Josef čp. 66, Sobolová Terezie čp. 35
(prov. Fálová do Lesonic), Záviška Jan „Mikulášek“ čp. 51, Kolářová Anna čp. 61, Daňhel Josef
čp. 15, Vodáková Růžena čp. 45 (prov. Šidlová čp. 75), Břínek Josef čp. 54
Dolní řada zleva: Závišková Antonie čp. 33 (prov. Bílková čp. 122), ? nevíme, stárková
Bystrá Adolfa čp. 22, stárek Hercik František čp. 5, Jiřikovská Josefa čp. 70, Šidlo Antonín čp.
58, Hezinová Františka (prov. Bognerová 49).
Sedící muzikanti– kapela Horáci z Oslavan
Na bubnu napsáno: Omladina Petrovice 1923. Dnes již nepoužívaným výrazem „omladina“
se dříve označovala mládež, mladí lidé, mladá generace a v tomto případě též chasa, tedy
zavádějící mládež o hodech.
Popis fotografie poskytla Františka Krejčová čp. 53 a Marie Závišková čp. 4 v roce 2014.
Čísla popisná v popisce fotografie jsou doplněna ze sčítání lidu z roku 1921 (SOAk Znojmo).
Pokud někdo pozná druhého muže zleva v dolní řadě vedle stárkové, budeme rádi za
upřesnění.
Z obecního fotoarchivu připravila Eva Grunová
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Ze zasedání zastupitelstva obce
86. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 19. července 2018
•

ZO projednalo výsledky výběrového řízení na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“.
Vzhledem k tomu, že na tuto akci nebyla doručena žádná cenová nabídka, ZO schválilo
vyhlášení nového výběrového řízení na stejnou akci. Budou osloveny stejné firmy, termín
doručení nabídek do 9. 8. 2018 do 15:00, termín dokončení akce se prodlužuje do
20. 12. 2018.

•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2018.

•

ZO projednalo a schválilo Plán rozvoje sportu v obci Petrovice na období 2018 až 2025.

•

ZO projednalo návrh projektu na rekonstrukci autobusové zastávky. Zastupitelé navrhli
drobné změny a pověřili starostku na jejich vyřízení s projektantem.

•

ZO projednalo a schválilo výdejní místo pitné vody pro případ krize nedostatku pitné
vody. Výdejní místo pro cisternu nebo balenou vodu bude před hasičskou zbrojnicí.

•

ZO projednalo a schválilo žádost M. T. o odstoupení od pronájmu vinice p. č. 2628
o výměře 619 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a schválilo prodej uvedené
parcely tomuto zájemci za cenu 15 Kč za m2.

•

ZO projednalo a schválilo žádost společnosti Starnet o zřízení věcného břemene
pro elektrické vedení na pozemcích p. č. 2471, 2525, 2526 a 2534 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce Petrovice. Podmínkou je možnost napojení na
el. vedení pro potřeby obce.

•

ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu mezi obcí Petrovice a NUVIA a.s. Předmětem
smlouvy je dar 2 ks slunečníků v celkové hodnotě 23 716 Kč s DPH od společnosti NUVIA
pro obec Petrovice.

•

ZO projednalo a schválilo žádost společnosti ČEZ o souhlasné stanovisko s umístěním
koncového prvku varování v rámci projektu „Zpracování studie proveditelnosti pro
výměnu a doplnění koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany
a pro výměnu koncových prvků varování v areálu JE Dukovany“. Jedná se výměnu stávající
rotační sirény na budově hasičské zbrojnice za novou digitální elektronickou sirénu. Obec
jako vlastník nemovitosti souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČEZ, a.s.

•

ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku od společnosti Colas na opravu cesty
a parkoviště u hřbitova za cenu cca 170 000 Kč bez DPH.

•

Starostka informovala ZO o jednání starostky a místostarosty s ředitelkou a učitelkou MŠ
Petrovice, na němž byly projednány provozní záležitosti.

87. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 9. srpna 2018
•

ZO projednalo výsledky výběrového řízení na akci „Oprava povrchu chodníku – Petrovice“.
Bylo osloveno 5 firem, do uzávěrky byly doručeny 2 cenové nabídky od firem Pelán stav
s.r.o. a Colas, a.s. Nejnižší cenu ve výši 528 010,50 bez DPH, tj. 638 892,70 Kč s DPH
nabídla firma Pelán stav s.r.o. ZO schválilo firmu Pelán stav s.r.o. vítězem výběrového
řízení a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2018.

•

ZO projednalo a schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Petrovice.
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•

ZO projednalo a schválilo ceník provozovatele veřejného pohřebiště. Cena za nájem
z hrobového místa činí 10 Kč/m2 /rok, cena za služby spojené s nájmem hrobového místa
(údržba cest, péče o zeleň, mzdy zaměstnanců, odvoz odpadu, nátěry…) 15 Kč/m2 /rok,
tj. celkem za nájem a služby 25 Kč/m2 /rok.

•

ZO projednalo a schválilo smlouvu o nájmu hrobového místa.

•

Starostka informovala ZO o probíhající opravě pomníku padlým.

•

ZO projednalo a schválilo pořízení reklamních předmětů pro potřeby obce za celkovou
cenu cca 27 000 Kč včetně DPH.

•

Starostka informovala ZO o schůzce starostky, místostarosty, děkana Mgr. Vybíhala a Ing.
Hlávky ohledně možného prodeje budovy fary. Věc bude dále řešena s pracovníky biskupství.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi obcí
Petrovice a městem Moravský Krumlov. Předmětem smlouvy je finanční příspěvek ve výši
4 400 Kč na spolufinancování sociálních služeb v ORP Moravský Krumlov.

•

ZO projednalo a schválilo záměr pronajmout (propachtovat) pozemky ve vlastnictví obce
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova: p. č. 2110 o výměře 1144 m2, p. č. 2113
o výměře 605 m2, p. č. 2116 o výměře 2363 m2, p. č. 2790 o výměře 5434 m2, p. č. 2870
o výměře 443 m2, p. č. 2749 o výměře 757 m2, p. č. 2750 o výměře 766 m2, p. č. 2751
o výměře 456 m2, p. č. 2752 o výměře 857 m2, p. č. 2753 o výměře 286 m2, p. č. 2754
o výměře 287 m2, p. č. 2755 o výměře 287 m2, p. č. 2960 o výměře 361 m2, p. č. 2962
o výměře 767 m2, vše orná půda, p. č. 2845 o výměře 736 m2, p. č. 2846 o výměře 926 m2,
p. č. 2847 o výměře 910 m2, p. č. 2848 o výměře 904 m2, vše ostatní plocha.

88. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 30. srpna 2018
•

ZO projednalo organizačního zajištění koloběžkových závodů ve spolupráci se Zdeňkem
Hercíkem.

•

ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti Urbania-jih s.r.o. na pořízení
dopravních značek na místní komunikace v obci. ZO uložilo starostce projednat návrhy
na změny. Celková cena za návrh, zhotovení a osazení dopravního značení činí cca
90 000 Kč s DPH.

•

ZO projednalo a schválilo poskytnutí obědů ze školní kuchyně MŠ Petrovice pro P. a A. T.
po dobu měsíce září. Důvodem je tíživá sociální situace této rodiny.

•

ZO projednalo a schválilo zvýšení příspěvku na obědy pro místní důchodce a rodiče na
mateřské dovolené z 15 na 20 Kč. Nová cenová kalkulace stravného od 1. 9. 2018 činí
80 Kč za oběd. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu obce dle skutečně odebraných obědů.

•

Starostka informovala ZO o provedené kontrole OSSZ Znojmo. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

•

ZO projednalo záměr na propachtování parcel ve vlastnictví obce (orná půda a ostatní
plocha), na který se přihlásil jediný zájemce AGRO družstvo Petrovice.

•

ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi obcí Petrovice a AGRO
družstvem Petrovice. Předmětem dodatku je aktualizace výměry pronajatých pozemků.
Výše pachtu za výměru 8,4573 ha činí 31 292 Kč ročně.

•

ZO projednalo a schválilo Pachtovní smlouvu mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem
Petrovice. Výše pachtu za výměru 0,83 ha (budoucí stavební parcely) činí 1909 Kč ročně.

•

ZO projednalo a schválilo nákup pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova p. č.
2199, orná půda o výměře 2000 m2, p. č. 2314, orná půda o výměře 1026 m2 a p. č. 2712,
trvalý travní porost o výměře 1226 m2 za celkovou cenu 100 300 Kč od J. Š.
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89. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. září 2018
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2018.

•

Starostka informovala ZO o dokončení opravy pomníku padlých v 1. světové válce. ZO
pověřilo starostku o zajištění cenových nabídek na zhotovení pískovcové desky se jmény
obětí 2. světové války.

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami č. 167/2018 mezi Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené
pracoviště Znojmo a obcí Petrovice a pověřilo starostku jejím podpisem. Předmětem
převodu je vlastnictví podílu o velikosti ideální ½ pozemkové parcely p. č. 2981,
druh pozemku ostatní plocha, zapsané na LV č. 323 pro katastrální území Petrovice
u Moravského Krumlova (park před kulturním domem).

•

ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko se změnou stavby před dokončením pro
investora manžele P., novostavba na pozemku p. č. st. 52.

•

ZO projednalo a schválilo konání hodové zábavy v sobotu 15. 9. a v neděli 16. 9. 2018.

•

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN014330047399/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemene pro umístění stavby „Petrovice – Pelikán: NN příp. kab. příp.“
na obecní parcele p. č. 2292.

90. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 25. září 2018
•

ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2018.

•

ZO projednalo a schválilo prodloužení pracovního úvazku zaměstnankyně I. F. Do konce
měsíce října je její mzda hrazena z programu VPP od Úřadu práce. Od listopadu 2018 do
března 2019 ji ZO schvaluje zaměstnat na 6 hodin denně.

•

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 1030043458/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemene pro umístění stavby „Petrovice – Doležalová: NN příp. kab.
příp.“ na obecní parcele p. č. 1699/3.

•

Starostka seznámila ZO se stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje k žádosti
obce o opravu povrchu krajské silnice III/4135 v úseku od konce obce po křižovatku do
Mor. Krumlova. Dle vyjádření SÚS JMK není aktuálně možné zajistit provedení souvislé
opravy či rekonstrukce silnice a nadále bude prováděna pouze běžná údržba.

•

ZO projednalo projektovou dokumentaci na opravu autobusové zastávky a uložilo
starostce projednat připomínky s projektantem.

•

ZO projednalo a schválilo prodej parcely p. č. 613/4 o výměře 164 m2, druh pozemku
ostatní plocha, která vznikla na základě geometrického plánu č. 429-227/2018 manželům
M. za cenu 40 Kč/m2.

•

ZO uložilo starostce projednat s místními zemědělci situaci ohledně průjezdnosti
obecních polních cest v sousedství jimi obdělávaných polí.

•

ZO projednalo a schválilo zpětný odkup parcely p. č. 613/33 o výměře 34 m2, druh
pozemku ostatní plocha, od pana J. K. Na pozemku jsou vybetonovány základy pro stavbu
garáže. ZO schvaluje kupní cenu dohodou ve výši 1 190 Kč za pozemek a 23 810 Kč za
započatou stavbu garáže včetně projektu, tj. celkem 25 000 Kč.

•

ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 13. 10. 2018
v kulturním domě.
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Informace občanům
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÝCH VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 		
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 			

302
171
171

Zvolení členové zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení 			
Věk Pořadí na HL
Volební strana č. 1 - Křesťanská a demokratická unie - Československá
1.
Eva Grunová
43
2. 		
2.
Helena Janštová
49
1.
		
3.
Jana Čeperová
42
3.
Volební strana č. 2 - Nezávislí kandidáti
1.
Irena Závišková
40
1.
2.
Roman Hájek
53
2.
3.
Arnošt Dyml
68
3.
4.
Blanka Bodanská
42
4.
Volební strana č. 3 - Komunistická strana Čech a Moravy
1.
Bohumír Vespalec
66
1.
2.
Zdeněk Sedláček
62
6.

Počet hlasů
strana lidová
89
87
83
113
112
76
54
82
53

Náhradníci:
Pořadí Jméno a příjmení
		
Věk Pořadí na HL
Počet hlasů
Volební strana č. 1 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1.
Vítězslav Pelikán
60
4.
		
45
2.
Josef Hercik
70
5.
		
31
3.
Petr Bogner
65
6.
		
57
Volební strana č. 2 - Nezávislí kandidáti
1.
Dana Procházková
49
5.
		
49
2.
Jana Hladíková
44
6.
		
42
3.
Milan Hladík
46
7.
		
49
4.
Lenka Komárková
42
8.
		
42
5.
Tomáš Vespalec
39
9.
		
72
Volební strana č. 3 - Komunistická strana Čech a Moravy
1.
Jana Kolkopová
46
2.
		
41
2.
Dalibor Záviška
61
3.
		
32
3.
Eva Blažková
50
4.
		
37
4.
Jaroslav Jelínek
63
5.
		
34
Zastupitelé obce Petrovice děkují občanům za účast ve volbách,
za Vaši důvěru a podporu!
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NÁJMY ZA HROBOVÁ MÍSTA NA PETROVICKÉM HŘBITOVĚ
Na základě zákona č. 256/2001 Sb. žádáme občany, kteří mají v nájmu hrobové místo
na místním hřbitově, aby se dostavili na obecní úřad v Petrovicích k sepsání nájemní
smlouvy. Výše nájemného je stanovena na 25 Kč za 1 m2 za rok. Úhrada částky se provádí
na 10 let a bude možná buď v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet
Obce Petrovice číslo: 158 358 43 39/0800 do 15. 12. 2018, variabilní symbol: 36320xxx (xxx
= číslo hrobu). Nájem bude možné zaplatit v jedné nebo ve dvou splátkách, a to do 15. 12. 2018
a do 30. 9. 2023.

NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEUBÝVÁ
Při sběru nebezpečného odpadu ve čtvrtek 6. září 2018 se vybralo:
obaly obsahující nebezpečné látky
90 kg
olej					
40 kg
barvy, lepidla				
380 kg
pneumatiky osobní			
89 ks
pneumatiky osobní s diskem		
7 ks
pneumatiky nákladní			
15 ks
pneumatiky traktorové			
1 ks
televizory, monitory			
14 ks
velké spotřebiče			
21 ks
malé spotřebiče			
50 ks
chladničky, mrazničky			
8 ks
počítačové komponenty, rádia		
42 ks
zářivky				
30 ks
Za odvoz a likvidaci uvedeného odpadu zaplatila obec firmě AVE CZ, s. r. o., Třebíč částku
26 106 Kč.

PŘESUNUTÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD

Oznamujeme občanům, že kontejner na bioodpad
bude přemístěn za kulturní dům.
Upozorňujeme na řádné třídění veškerého odpadu
(plast, papír, bílé sklo, barevné sklo, bioodpad),
prostor u kontejnerů je střežen
kamerovým systémem.
Zájemci o třídění nápojového kartonu si mohou oranžové pytle
vyzvednout na obecním úřadě. Děkujeme!!!
Zastupitelstvo obce Petrovice žádá majitele psů,
aby po svých zvířecích miláčcích
řádně uklízeli exkrementy, a to jak v obci,
tak i při procházkách na mokřadech.
Dále žádáme, abyste dbali na zákaz pomočování majetku.
Děkujeme za pochopení a Vaši svědomitost!
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Ze života mateřské školy
JE PO PRÁZDNINÁCH, ŠKOLKA VOLÁ…
V průběhu letošních prázdnin jsme si všichni užili sluníčka, horkých dní, zmrzliny
i koupání. Bylo to léto, jak má být, jen sem tam toho deště mohlo být pro naše řeky, pole,
ale i zahrádky trochu více. Koncem prázdnin jsme už ale nemohli zahálet: bylo třeba
prostory školy, ale i školní jídelny uklidit, a taky přichystat vše potřebné pro zdárný začátek
školního roku 2018/2019. Tentokrát jsme se zaměřili na zakoupení nových sad lůžkovin pro
děti, taky nového krepového povlečení, froté prostěradel, ručníčků v několika barvách.
Jelikož nám teď na podzim končí i dvouletý projekt z OP VVV (tzv. šablony), bylo třeba
utratit i zbývající finance z tohoto projektu a pořídit spoustu nových pomůcek, ale i hraček
pro naše děti od těch nejmenších 2letých až po nejstarší 7leté. Z těch nejvýznamnějších
pomůcek, které byly pořízeny, bych vzpomenula především zajímavé programy k výuce
dětí na interaktivní tabuli zaměřené na jednotlivé měsíce roku, ale i program věnovaný
seznámení dětí s krásami naší vlasti, ale též oslavám 100. výročí vzniku Československa. Na
této dobrodružné poznávací pouti bude děti provázet po celý školní rok panáček Lipáček
– loutka vyrobená ze dřeva našeho národního stromu – lípy. Zakoupení nových sešitů pro
předškoláky, knížek, zpěvníků, CD s novými písničkami, relaxační hudbou a výtvarných
potřeb je už každoroční samozřejmostí před zahájením školního roku…
A už je tu 3. září 2018 a do naší mateřské školy přicházejí po prázdninách opět děti.
Letos je jich celkem 24, z toho 13 děvčat a 11 chlapců. Šest dětí přichází do školky úplně
poprvé a z nich jsou 4 děti 2leté. Proto i v letošním školním roce kromě ředitelky a učitelky
pracuje ve školce i chůva, která se stará především o ty naše nejmenší. Připraven byl pro
ně opět pozvolný adaptační program, při kterém si na prostředí školky, nové dospěláky,
ale i kamarády zvykaly nové děti postupně se svými rodiči a jejich pobyt v mateřské škole
byl pozvolna prodlužován. Zatím je to na velkou pochvalu, protože těch slziček bylo letos
opravdu maličko.
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A co jsme už ve školce v měsíci září zvládli? V rámci našeho školního vzdělávacího
programu „Pohádkovým rokem projdeme celým rokem“ jsme se seznámili s prostředím
školy, jejími zaměstnanci, kamarády, svými značkami, pravidly slušného a bezpečného
chování, skamarádili jsme se i s Lipáčkem a naučili se první písničky a básničky. Každý
den sportujeme v naší tělocvičně, ale i na školní zahrádce, vytvořili jsme první krásné
obrázky s barvičkami, učili se lepit, stříhat, ti nejstarší začali pracovat ve svých pracovních
sešitech, aby se připravili na jejich vstup do základní školy.
V závěru měsíce prošly všechny děti starší 3 let logopedickou depistáží, a protože je jich
spousta, co potřebují provádět nápravu vadné výslovnosti, od měsíce října bude 2x měsíčně
dojíždět k nám do školky logopedka a v rámci logopedického kroužku bude s těmito dětmi
intenzivně pracovat. V měsíci říjnu se budeme věnovat nejen tématu o podzimu a dracích,
těšit se na naši drakiádu s dračími úkoly, oslavovat narozeniny, ale i s Lipáčkem se učit
písničky, básničky a plnit zajímavé úkoly tak, abychom se i my dozvěděli spoustu zajímavého
o naší vlasti a jejím stoletém výročí. Vydáme se i na první výlet do Moravského Krumlova na
zámek, kde si prohlédneme výstavu obrazů i historických motorek, ve školce budeme mít
preventivní výchovně vzdělávací program s dopravním zaměřením „Bezpečně do školky“
a výtvarnou dílničku ve spolupráci s DDM, ve které budeme vyrábět první dáreček pro naše
nejbližší. Máme prostě pro děti nachystaný zajímavý program, tak jako každý jiný měsíc.
Chci proto popřát všem dětem, ale i jejich rodičům a zaměstnancům naší mateřské školy,
aby nejen podzim, ale celý školní rok 2018/2019 byl pro nás všechny přívětivý, abychom
byli hlavně zdraví a užili si spousty krásných společně prožitých chvil…
Jelikož ve všech městech a vesničkách končí funkční období zastupitelstev, chtěla
bych závěrem poděkovat naší paní starostce Ireně Záviškové a všem členům petrovického
zastupitelstva za jejich vzornou spolupráci a podporu naší mateřské školy. V příštím
kalendářním roce máme přislíbenou novou střechu na budově školy, je třeba i zateplení
budovy a nová fasáda, a tak věřím, že i po komunálních volbách 2018 bude i nové či
staronové zastupitelstvo naší mateřské škole nakloněno a spolupráce s obcí Petrovice jako
naším zřizovatelem bude pokračovat i nadále na tak dobré a vstřícné úrovni, jako tomu bylo
doposud. Ještě jednou velké díky Vám všem…
Zdeňka Müllerová, ředitelka Mateřské školy Petrovice
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Okénko do školní kuchyně
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY

(7 porcí)

hrubá mouka
650 g		
rohlíky na kostičky
3x		
sůl					
mléko
½l

polohrubá mouka
droždí			
vejce
		

200 g
½ kostky
2 kusy

Z těsta utvoříme 4 knedlíky a uvaříme.

Uskutečněné akce
DISCGOLF V PETROVICÍCH
V sobotu 21. července 2018 proběhl na hřišti již třetí amatérský discgolfový turnaj.
Tentokrát jsme hřiště o něco zvětšili a košů jsme postavili devět. Zúčastněných hráčů bylo
více než třicet, v kategorii ženy na třetím místě skončila Katka Prustoměrská, na druhém
místě Barbora Veselá a první místo obsadila Anna Žáková. V kategorii muži byl na třetím místě
Dan Konečný, na druhém Lukáš Kočí a první místo má Kuba Kudrna. Doufáme, že jste si celý
víkend užili stejně jako my a chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám nějakým způsobem
pomohli nebo poskytli vybavení, především potom DGC Moravský Krumlov a jeho členům.
Těšíme se opět na příští rok.
Ivo Kylián
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EXPEDICE ZA SOUSEDY
V sobotu 25. srpna 2018 se v mikroregionu Moravskokrumlovsko konal již 6. ročník
cykloakce „Expedice za sousedy“. Tuto akci Nadace Partnerství zahrnula mezi 12 top akcí
Krajem vína Moravských vinařských stezek v roce 2018. „Expedici za sousedy“ pořádá obec
Kubšice ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu Moravskokrumlovsko a zapojují se
i obce mimo náš mikroregion. V letošním roce to byly obce Kubšice, Olbramovice, Bohutice,
Miroslavské Knínice, Petrovice, Vedrovice a Jezeřany – Maršovice.

I přes deštivé počasí se akce zúčastnilo 173 cyklistů a 10 pěších turistů. Pro cyklisty
byly připraveny dvě trasy o délce 43 km a 33 km. Trasa pro pěší byla vyznačena v délce
11 km. Ve všech obcích byly připraveny zastávky v místních vinařstvích či pamětihodnostech.
Cyklisté i pěší mohli ochutnat místní odrůdová vína, meruňkovici a kulinářské speciality. Po
cestě si prohlédli Křížovou cestu na zámku v Bohuticích, muzeum a výstavu ve Vedrovicích
a doškovou chalupu v Petrovicích. V cíli v obci Kubšice je uvítala hudbou country kapela
Paroháči. Na závěr akce již tradičně proběhlo ocenění nejstarších a nemladších účastníků
a losování cyklopasů. Krásný den byl zakončený večerní zábavou opět ve stylu country, na
které vystoupila country kapela Paroháči a taneční skupina Naši súsedé z Chvalovic. Se všemi
cyklisty, pěšími i ostatními návštěvníky „Expedice za sousedy“ se těšíme na shledanou v roce
2019.
Ing. Lenka Kačírková, Kubšice

„PETROVICKÉ KOTLIK“ PODRUHÉ
V sobotu 28. července se konala soutěž amatérských týmů kuchařů z Petrovic a okolí,
kteří změřili své kulinářské dovednosti při přípravě pokrmů na kotlíku. Akci pořádalo
Pohostinství Iveta a Roman Jandáskovi a celkem se zúčastnilo osm týmů. Porota to neměla
vůbec jednoduché, neboť všechny pokrmy byly výborné chuti, vůně i barvy. Na stupně vítězů
nakonec vystoupily tyto týmy:
1. místo: Pavla a Kateřina Vespalcovy, Štěpánka Janštová
2. místo: rodina Vlastislava a Veroniky Solařových
3. místo: rodina Táni Rosotové
Pořadatelé děkují sponzorům Antonínu Bodanskému, Radku Jandáskovi a Radku Hodečkovi.
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Všem soutěžícím patří obdiv a poděkování za účast. Návštěvníci této akce měli možnost
ochutnat nejrůznější dobroty z kotlíku, které všem moc chutnaly. Ani místí hasiči nezůstali
pozadu, neboť jejich maso připravené na kotlíku bylo rychle rozprodáno.

DĚTI SI OPĚT VYZKOUŠELY ZDATNOST V BĚHU
Je léto a prázdniny se pomalu chýlí ke konci. V polovině srpna pořádá SPK tradiční
sportovní akci nazvanou Simpsnův zrychlený přesun, při které si děti od 1 do 15 roků mohou
prověřit svou fyzickou zdatnost, dovednosti a znalosti.
V sobotu 18. srpna 2018 krátce po 14. hodině vybíhají první závodníci. Trasa vede od
kulturního domu, pokračuje podél polí ve směru k Véhonu, přes silnici na pole a do kopce
k lesíku u hřiště. Pak přes Dračka kolem mateřské školy k autobusové zastávce a do cíle
u kulturního domu. Na soutěžící čeká deset zastavení na stanovištích, kde si děti vyzkouší
hod na cíl, prolézání žebříku, hádanky z pohádek, složit puzzle, prověří své znalosti na téma
les a myslivost, skoky přes švihadlo, přenášet vodu, střelbu ze vzduchovky a řezání dřeva.
Soutěžících bylo celkem 30 a rozděleni byli podle věku do 4 kategorií. Všem dětem patří velké
poděkování za chuť k soutěžení. Výsledky byly mnohdy těsné, ale stupně vítězů mají pouze
tři místa. Rozhodovala každá vteřina a v konečném pořadí se umístili:
I. kategorie (do 3 let)		
2. místo: Emma Solařová
II. kategorie (4 – 6 roků)
2. místo: Jan Venuta		
III. kategorie (1. – 3. třída)
2. místo: Milan Pelikán		
IV. kategorie (4. – 7. třída)
2. místo: Gabriela Velebová

1.
3.
1.
3.
1.
3.
1.
3.

místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:

David Horák
Eliška Solařová
Stela Venutová
Kristýna Závišková
Lucie Velebová
Patrik Záviška
Jakub Hrdina
Radek Světlík

Velké poděkování zaslouží i rodiče a prarodiče, kteří se svými ratolestmi absolvovali celý
závod jako doprovod.
SPK děkuje všem organizátorům za pomoc a rovněž Oční optice Šárka Kocandová Ivančice
a Pohostinství Iveta Jandásková Petrovice za sponzorské dary.
(Fotografie z akce najdete na 3. straně obálky)
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ČTVRTÉ KOLO ROLLO LIGY V PETROVICÍCH
V letošním roce slaví 50 let od svého založení nejstarší, nejslavnější a nejúspěšnější
koloběžková liga světa tzv. „Rollo liga“.
O posledním prázdninovém víkendu, 1. – 2. září, proběhlo v Petrovicích čtvrté kolo této
soutěže. Ligového závodu včetně vložených závodů, pro malé děti do 10 let a hobby závodníky,
se zúčastnilo celkem 135 koloběžkářů z celé naší republiky.
Hlavním pořadatelem akce byl současný předseda Českého svazu koloběhu a petrovický
rodák – Zdeněk Hercik s přispěním své sestry Kateřiny s manželem Michalem Velebou z Lesonic.
Zásadními spolupořadateli, bez kterých by akce neproběhla, byli zastupitelé obcí Petrovic
a Lesonic, v čele se starostkou Irenou Záviškovou za obec Petrovice a lesonickým starostou
Pavlem Hermanem. Starostce Ireně Záviškové se podařilo pro tuto akci nadchnout velkou část
obce a zajistit několik desítek dobrovolníků pro zorganizování celé, věřte, velmi náročné
akce. Dobrovolníci se podíleli nejenom při vlastním zabezpečení tratí, ale především při
vytvoření „domácího“ zázemí pro závodníky, včetně catteringu. Vše bylo vysoce hodnoceno
všemi zúčastněnými koloběžkáři.
K vidění byla většina českých medailistů z červencového mistrovství světa – např.
trojnásobní mistři světa v kategorii masters (40 – 50 let) – Šárka Waldhauserová a Alois
Onderka. Několikanásobný mistr světa, vítěz loňského i letošního ročníku Rollo ligy – Michal
Kulka a řada dalších.
Sobotní program odstartovaly sprinty dětí do 10 let na tratích 100 a 200 metrů. Následovaly
kvalifikační jízdy ostatních kategorií na trati 400 m. Kvalifikační časy rozhodly o postupu
a nasazení do vyřazovacích rozjížděk. V početnějších kategoriích museli závodníci absolvovat
celkem 4 jízdy, v méně početných se z kvalifikace postupovalo přímo do finále. Průběh
finálových jízd nenarušil ani déšť, který se naštěstí vyhnul všem předchozím jízdám.
Nejlepšího času dne dosáhl Vojtěch Hrůza (tým – Bez pedálů – 2. ve sprintu s letošního MS)
– 41,07 vteřin, mezi ženami to byla juniorka Kateřina Šefcová (Kostka Racing, loňská i letošní
vítězka Rollo ligy, věkem stále juniorka) – 47,70 vteřin.
Mezi nejmenšími dětmi kralovaly především ty z koloběžkových rodin, ale neztratily se
ani děti místní. Přípravka: 1. Milan Pelikán, 2. Marek Pelikán, 4. František Hutárek, 5. Lucie
Velebová, 6. Eliška Černá; minipřípravka: 2. Eliška Bartíková a v kategorii elitních žákyň:
7. Eliška Čeperová.
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Závěr sobotního programu obstaraly závody štafet. Jde o divácky velice atraktivní
disciplínu. Štafety se účastní tříčlenné družstvo, které si po jednotlivých kolech předává
jednu koloběžku. Štafeta se jela na okruhu 600 m, délka závodu byla 10, respektive
15 minut + 1 kolo (v závislosti na kategorii). Bohužel déšť měl vliv na počet přihlášených štafet.
Do dvou rozjížděk tak nastoupilo 11 družstev v různých kategoriích. Nejrychlejší byli muži
z Ultima K. Lap Teamu a ženy z Lipník dragons + KOBRA. Mezi štafetami se neztratila ani
hobby štafeta složená ze zastupitelů Lesonic.
Nedělní dlouhý závod zahájily opět nejmenší děti na trati 500 a 1000 m s obdobnými
výsledky jako v sobotu: přípravka: 1. Milan Pelikán, 2. Marek Pelikán, 3. František Hutárek,
5. Lucie Velebová; minipřípravka: 1. Eliška Bartíková.
Hlavní závod se odehrál na uzavřeném okruhu z Petrovic k Týnskému rybníku a přes
Lesonice zpět do Petrovic. Okruh měřil 7 km, žáci s hobby závodníky absolvovali 1 okruh,
kadeti 2 okruhy, ženy a ultraveteráni (muži nad 60 let) 3 okruhy a zbývající kategorie mužů
celkem 4 okruhy.
V hobby závodě se také ukázali místní závodníci: 4. David Kučera, 2. Lucie Bartíková
a 3. Patricie Tomečková.
Bezpečnost a hladký průběh podpořila svojí přítomností hlídka policie ze Znojma
a dopravní značení zajišťované firmou SIGNEX, to vše doplněno o dobrovolníky z Petrovic
a Lesonic, kteří lpěli na tom, aby se ve vyhlášeném čase mezi závodníky nedostalo vozidlo,
které by mohlo způsobit kolizi.
Stejně jako při sobotním programu, zakončilo i ten nedělní vyhlášení medailistů. Díky
firmě Znovín, a.s. si dospělí vítězové odváželi domů chutnou odměnu. Originální medaile
vyrobila Jaroslava Fialová z Lesonic a místní cukrářka – paní Emilie Vespalcová, věnovala
perníkové medaile pro všechny děti po oba dva dny závodů. Vítězkami dětské tomboly,
a držitelkami nových koloběžek, se staly Lucie Velebová a Anděla Kubíková z Plzně.
Sobotní vítězové jednotlivých kategorií ve sprintu:
minipřípravka: Tomáš Jarůšek a Karolína Klepáčová
přípravka: Milan Pelikán a Anna Kráčmarová
žáci: Matěj Hercik (UNIKOSY) a Adéla Zapletalová (1. KK Lipník nad Bečvou)
kadeti: Mikuláš Kubík (PSP KK Plzeň) a Kateřina Hájková (1. KK Lipník nad Bečvou)
junioři: Roman Matyáš (Bez odd. příslušnosti) a Kateřina Šefcová (Kostka Racing)
senioři: Vojtěch Hrůza (Bez pedálů) a Alena Legátová (KOBRA)
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masters: Petr Pešta (PSP KK Plzeň) a Šárka Waldhauserová (Bokolobka tým Ostrava)
veteráni: Ladislav Provod (PSP KK Plzeň) a Jarmila Košvancová (Chrti Holoubkov)
ultraveteráni: Martin Žaba (COCONi) a Běla Pluháčková (Ultima K.lap team)
Nedělní vítězové jednotlivých kategorií v dlouhém závodě:
minipřípravka: Tomáš Jarůšek a Eliška Bartíková
přípravka: Milan Pelikán a Anna Kráčmarová
hobby: Jan Kučera a Gabriela Herciková
žáci: Matěj Hercik (UNIKOSY) a Kamila Peštová (PSP KK Plzeň)
kadeti: Jakub Hercik (UNIKOSY) a Kateřina Hájková (1. KK Lipník nad Bečvou)
junioři: Miloš Pavel (Bez pedálů) a Kateřina Šefcová (Kostka Racing)
senioři: Michal Kulka (Ultima K.lap team) a Denisa Killarová (Kostka Racing)
masters: Karel Cvalín (PSP KK Plzeň) a Šárka Waldhauserová (Bokolobka tým Ostrava)
veteráni: Ladislav Provod (PSP KK Plzeň) a Jarmila Košvancová (Chrti Holoubkov)
ultraveteráni: Jiří Flaška (Kostka Racing) a Olga Koptová (Osmyšáci)
Víkendový program byl plný krásných zážitků, které nelze vměstnat do několika řádků.
Nejlepší je být přímo u toho. Ohlasy mezi koloběžkáři jsou takové, že by do Petrovic na
závody jezdili nejraději každý rok.
Zdeněk Hercik

O LOUTKOVÉ DIVADLO BYL OPĚT ZÁJEM
Obec Petrovice se i v letošním roce zapojila do Malého festivalu loutky, který se pyšní
už 12. ročníkem. Díky Městskému kulturnímu středisku Moravský Krumlov, Nadaci ČEZ
a partnerským obcím tak mohou malí i velcí diváci navštívit během jednoho víkendu hned
několik představení, které se konají v našem regionu.
Do naší obce zavítala v neděli 9. září 2018 herečka z divadla Žebřík-Kačka, která dětem
i dospělým odehrála se svými nápaditými loutkami Svatováclavskou legendu. Děti z publika
se během hry staly součástí představení, což se jim velmi líbilo. Na závěr zněl sálem velký
potlesk a zájemci si pak mohli loutky i kulisy zblízka prohlédnout.
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TRADIČNÍ HODY DOPROVÁZELO KRÁSNÉ POČASÍ
A JEŠTĚ LEPŠÍ NÁLADA
Září a hody, tyhle dvě slova si naše chasa a jistě i vy spojujete dohromady. Letošní rok se
nás sešlo 20 párů a přibylo spoustu nových místních i přespolních hodovníků. Stárky se pro
letošní rok stali Ivo Kylián a Pavla Vespalcová. Nejmladším párem byl Ondřej Záviška a Tereza
Bodanská. Jako každý rok jsme se sešli už ve čtvrtek v obecním sklípku, kde jsme si společně
všichni skvěle zazpívali a ochutnali víno, které jsme pro letošní rok vybrali jako tradičně
z Vinných sklepů Maršovice a nově také z Petrovic od Martina Závišky. V pátek 14. září se
kluci vydali za deštivého počasí do tulešického lesa pro máju, kterou se za pomoci pana Petra
Bognera a stréců podařilo večer úspěšně postavit. Sobota i neděle se nesla v duchu dobré
nálady a o to ještě hezčího počasí. Oba dva dny jsme zaznamenali velkou účast na odpoledním
zavádění i na večerní zábavě. Jsme rádi, že hody jsou stále oblíbenou obecní akcí. Náklady
každý rok více a více narůstají, a proto děkujeme za jakoukoli finanční pomoc. Chtěli bychom
také jmenovitě poděkovat: Obci Petrovice a paní starostce za veškerou pomoc s přípravami
a prominutí některých poplatků (nájem za sál, spotřebovanou energii a poplatek OSA ve výši
1195 Kč uhradí také obec), Pohostinství Ivety Jandáskové za finanční příspěvek a perfektní
spolupráci, Agro družstvu Petrovice, Laďovi Potůčkovi, panu Petru Bognerovi a strécům za
pomoc s májou, DH Petrovance a kapele Stone, kteří svým hraním skvěle doplnili celé hody,
zkrátka všem, kteří pomohli s hodovými přípravami. Nakonec bych ráda poděkovala svému
stárkovi a celé chase za podporu a pomoc v průběhu celého víkendu. Opět jsme dokázali, že
jsme skvělá a sehraná parta!
Za petrovickou chasu Pavla Vespalcová
Vyúčtování – příjmy:
Chasa
Pohostinství Iveta Jandásková
Sobota (výběr po vesnici, vstup u placu)
Vstup zábava
Vstup neděle
Strécovsko - tetkovské hody
Prodej vína
Celkem
výdaje:

12 400,1 000,29 450,18 500,5 800,7 570,6 450,81 170,-

Mše
Mája
Věnce pomník
Drátky, krepák, kelímky
Stone – kapela zábava
Stone – pití
Petrovanka – pití
Muzikanti jídlo+limonády (so + ne)
Petrovanka
Víno
Rozmarýny
Celkem
Rozdíl + 1 726,- Kč

200,500,600,1 450,16 000,230,2 294,2 700,31 000,21 250,3 220,79 444,16

Pozvánky
ne 28. 10. 		
-

pá 9. 11.		
-

OSLAVA 100. VÝROČÍ ČSR

pořádá Obec Petrovice
v 15 hodin sraz u pomníku padlých, položení věnce, modlitba s p. děkanem Pavlem
Vybíhalem, proslov PhDr. Jiřího Kacetla z Jihomoravského muzea Znojmo
přesun do parčíku u autobusové zastávky
cca v 15.30 hodin pásmo dětí z MŠ Petrovice
společné vysazení lípy do parčíku
zpívá Petrovický pěvecký sbor
drobné občerstvení
v 17.30 hodin prezentace k 100. výročí konce 1. světové války - „Velká válka“, přednáší
B. a E. Grunovi, kulturní dům, vstupné dobrovolné

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY

pořádá TJ Petrovice
sraz v 16.45 hodin v Petrovicích před kostelem, vezměte si s sebou lampiony
po průvodu program na fotbalovém hřišti
stezka odvahy pro odvážné
rukodělná dílnička pro šikovné ruce
občerstvení zajištěno
vstupné dobrovolné

ne 25. 11. 		

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

út 27. 11. 		

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

přivítání narozených dětí v roce 2017 – 2018
obřadní místnost obecního úřadu, začátek v 11 hodin,
v kulturním programu vystoupí žáci ZŠ Lesonice

-

pořádá Místní knihovna Petrovice
výroba vánočních dekorací pro děti i dospělé
sál kulturního domu 16 – 18 hodin
poplatek 20 Kč/ks

st 5. 12.		

MIKULÁŠ

ne 9. 12. 		

SLAVNOST SVĚTLA SE ZPĚVY Z TAIZÉ

čt 20. 12. 		

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

k místním dětem zavítá Mikuláš, andělé a čerti

místní kostel, začátek v 18 hodin, doprovází sbor z Jezeřan-Maršovic

program žáků ZŠ Lesonice, občerstvení zajištěno
termín bude upřesněn na plakátech
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st 26. 12. 			

VÁNOČNÍ KONCERT

po 31. 12.			

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

Petrovický pěvecký sbor a Dechová hudba Petrovanka
bližší informace budou upřesněny na plakátech

pořádá ČZS Petrovice, taneční zábava, hraje Urgent, kulturní dům od 20 hodin

pondělky 19 – 19.50 hodin PILATES

sál KD Petrovice, cvičení pro ženy i muže všech věkových kategorií, protažení a zpevnění
svalstva, trenér Jan Hejl z Petrovic, s sebou karimatku, ručník a nápoj, poplatek 55 Kč

leden 2019			

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

pá 18. 1. 2019 		

HASIČSKÝ PLES

termín bude upřesněn

pořádá SDH, kulturní dům od 20 hodin
bohatá tombola, vystoupení žáků ZŠ Vémyslice, hraje skupina Klaxon, vstupné 100 Kč

Psychologie pro každého
JAK SE (NE)HÁDAT
Nedávno jsem na dětském hřišti mimoděk vyslechla rozhovor několika žen o tom, jak jim
to klape doma. Jako zásadní řešily otázku, jestli se s mužem hádají. Shodly se na tom, že se
nehádají, nicméně soudě podle dalšího dlouhého rozhovoru, ani jedna z nich nepovažovala
svůj vztah za harmonický. Jedna z nich byla čerstvě rozvedená. S bývalým mužem se prý také
nikdy nehádali, jen dohodnout se jim nikdy nepodařilo. Teď je sama, má konečně klid, ale
šťastná není. Tak jak to tedy s těmi hádkami je?
Pamatuji si na seminář s výbornou švýcarskou psycholožkou Verenou Kast, která nás
nabádala vždy se ptát klientů na to, JAK se hádají. Chtěla vědět, kvůli čemu a jak běžné
partnerské hádky probíhají. Odpověď, že se nehádají, považovala za doklad velkých problémů
ve vztahu. Vysvětlovala to tak, že čím bližší si dva lidé jsou, tím více mají mezi sebou zároveň
i třecích ploch. To, že spolu o svých rozdílných potřebách mluví a někdy se i chvíli hádají,
než se dohodnou, znamená, že vztah není jednostranný, partnery spojuje vzájemná důvěra
a respekt. V jednostranném vztahu totiž jeden vždy ustupuje ze svých přání ve prospěch
druhého, a tak není důvod se hádat. Kdo necítí jistotu, bojí se projevit odlišný názor a nemá
důvěru, že by jej protějšek měl stále rád, i kdyby byl s něčím nespokojený. Pouze dostatečně
ohleduplní partneři vědí, že se občas druhému nemusí jejich názor líbit, respektují to a druhý
jim stojí za to, aby jeho námitky vyslechli a třeba i změnili své plány.
Na druhou stranu je jasné, že hádky, stupňující se přes zvýšený hlas do křiku, provázené
nadávkami, řinčením nádobí, práskáním dveří nebo dokonce ukončené násilím na druhém,
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rozhodně nepatří do zdravé partnerské komunikace a pokud k nim běžně dochází, pak je to
důvod k vyhledání odborné pomoci. A jsme zpátky u otázky JAK se dobře pohádat?
Náš přední psychoterapeut Stanislav Kratochvíl již v osmdesátých letech minulého století
učil své klienty v párové terapii pravidla konstruktivní hádky. Ta jsou celkem jednoduchá:
1.
K hádce by mělo dojít co nejdříve poté, kdy pro ni alespoň u jednoho vznikl důvod.
Hádka ale není prostorem pro nebržděné emoční výlevy. Aby byla konstruktivní, je nejprve
nutné nechat rozbouřené pocity „vychladnout“. Např. muž nedá ženě vědět, že se opozdí
a přijde domů pozdě večer. Žena se naštve, protože zcela zbytečně trávila čas přípravou
společné večeře, a ještě musela sama ukládat děti. Nejprve je dobré, aby zvládla svou
frustraci, vztek, zklamání apod. a pak si ujasnila, že nechce, aby se takto muž choval častěji,
a proto se rozhodne ho se svou potřebou konfrontovat.
2.
Když iniciátor hádky zvládne svou prvotní emoční reakci, oznámí, pokud možno
věcně svému protějšku, že má důvod k hádce. Pak se společně domluví na tom, kdy a kde
může hádka proběhnout. Není totiž dobré hádat se třeba na veřejnosti, při rodinném setkání
nebo před dětmi. Z pochopitelných důvodů není ani dobré hádat se třeba při řízení auta
nebo při horolezení, kdy bychom nemohli věnovat plnou pozornost tomu, co děláme. Pokud
je to jen trochu možné, mělo by dojít k hádce během příštích 24 hodin. V našem příkladu si
tak žena může pro sebe zanadávat, poplakat si nebo si třeba dopřát voňavou koupel, aby se
emočně odreagovala a pak zavolá muži (pokud ten už mezitím nedorazil domů), že jí jeho
neohlášený pozdní příchod naštval a má potřebu to s ním probrat. Domluví se, jestli bude
lepší probrat celou záležitost hned po příchodu muže domů nebo jestli už jsou oba příliš
unaveni a odloží hádku na druhý den.
3.
Samotnou hádku začne iniciátor tím, že popíše svému protějšku, jak se vše z jeho
pohledu odehrálo a co mu nevyhovovalo. Jde čistě o vylíčení své verze dění bez hledání
záměru v chování protějšku. Iniciátor může také popsat, jak konflikt prožíval, ale neměl by
se znovu dát strhnout nepříjemnými pocity. Pak dostane slovo protějšek. I on má prostor, aby
popsal, jak danou událost prožil on. Mělo by dojít k porovnání obou verzí s tím, že po výměně
informací bude oběma stranám srozumitelnější, jak ke konfliktu došlo. Cílem je poznat příčinu
nedorozumění, vyjádřit lítost nad tím, že pro iniciátora hádky proběhla událost nepříjemně
a společné nalezení takových opatření, aby se podobnému nedorozumění napříště předešlo.
Např. žena muži popíše, že měla včera perný den a těšila se, že si večer s mužem popovídá
a odpočine si, zatímco muž bude ukládat děti ke spaní. Místo toho byla na vše sama a její
únava a špatná nálada se tím ještě prohloubily. Muž povypráví, že potkal dávného známého,
který mu udělal velice zajímavou pracovní nabídku, která bude zároveň přínosem pro rodinu,
protože muž vydělá hodně peněz a bude moci ukončit jinou práci, kvůli které chodí pozdě
domů. Polituje však, že si nenašel při schůzce minutu, aby své ženě zavolal. Ujistí ženu, že
na to bude příště v podobné situaci myslet. Navrhne ženě, kdy se bude moci věnovat plně
dětem, aby si ona mohla odpočinout, případně jí donese něco, o čem ví, že jeho ženu potěší
nebo jí zaplatí masáž, pozve na večeři do restaurace apod.
4.
Hádka se ukončuje oboustranným oceněním druhého a definitivním uzavřením celé
záležitosti tak, aby se k ní už nikdo z nich neměl potřebu vracet jako ke zdroji napětí.
Takže žena ocení mužovu ochotu se jejím pohledem na věc zabývat, omluvit se za nechtěně
způsobené nepříjemnosti a najít způsob zmírnění následků. Muž ocení ženinu zdatnost
zvládnout prakticky i emocionálně nepříjemnou situaci, její důvěru, se kterou ho se svou
nespokojeností konfrontovala a kultivovanost, s jakou hádku iniciovala.
Takto zvládnutá konstruktivní hádka nejenže vztahu neublíží, ale naopak ho může upevnit.
Oba partneři mají příležitost potvrdit si, že si jich protějšek váží a záleží mu na nich. Kromě
toho sdílí radost ze společně překonaných problémů a naději na další příjemně strávený
společný čas.
19

Asi si dokážete představit, jak je snadné průběh hádky ztížit tak, že je nemožné se na
něčem domluvit a hádka naopak skončí oboustrannou hlubokou frustrací. „Špatná“ hádka
tak opravdu může ústit do úvah o rozchodu. Je proto dobré uvědomit si také základní
zásady respektující komunikace, aby mohla i hádka proběhnout konstruktivně. Je nezbytné
vyvarovat se veškerých slovních výpadů a urážek, ale také hodnocení (zvláště negativního)
a zobecňování vlastností. Zůstáváme u přiblížení vlastních postřehů a prožitků a projevujeme
zájem o postřehy a prožitky protějšku. Vyjadřujeme tak respekt našemu protějšku, který může
prožívat i společný zážitek odlišně. Teprve když si vyměníme vzájemně postřehy a zohledníme
i názor druhého, jsme schopni situaci dobře posoudit a najít pro všechny vyhovující řešení.
Např. jsem nadšená z návštěvy kina s mým milým a s přáteli, a proto spontánně navrhnu, že
půjdeme ještě do restaurace, ale mému milému se film nelíbil, bolí ho hlava a chce rychle
domů, takže restauraci protrpí. Když se pak on potřebuje pohádat, v žádném případě mu
nemůžu předhazovat, že je nekulturní a nespolečenský suchar se sklonem k hypochondrii,
nikdy se mnou nechce nikam vyrazit a pak se mi vždycky snaží večer zkazit jako předloni
na oslavě narozenin tetičky Irmy, přestože je to dost možná objektivní pozorování a několik
našich společných známých by mi dalo za pravdu. Jenže tady nejde o pravdu a už vůbec ne
o boj. Co udělám? Vyslechnu ho, popíšu, jak moc jsem se na film, přátele a první volný večer
po dlouhé době těšila, že jsem prostě nevnímala jeho nechuť. Samozřejmě mě mrzí, že se
nebavil a že jsem si toho nevšimla. Příště se nejdřív zeptám, jakou má představu o dalším
průběhu večera, než navrhnu těžko odmítnutelnou společnou akci. Zeptám se, jestli bych
mohla ještě dnes udělat něco pro to, aby se cítil lépe. On ocení mou otevřenost. Vezmeme si
taxíka a zbytek večera proběhne veskrze příjemně.
Zásady respektující komunikace jsou ve své podstatě také naprosto jednoduché a pokud
si je osvojíme, ubyde v našem životě potřeba konfliktů a zlepší se naše vztahy v rodině
i v práci. Proč to tedy už dávno nefunguje? Upřímně, nevím. Částečně je to asi dáno naší
tradiční autoritativní výchovou, která vyznává jako hlavní komunikační pravidlo respekt vůči
autoritě a tou je rodič nebo v rozhovoru prostě ten starší, mocnější, důležitější. Jsou rodiny,
školy, firmy a především veřejné instituce (úřady, ale bohužel i zdravotní služby), kde to stále
takto „funguje“. Skřípat začne tento způsob komunikace ve chvíli, kdy se potřeby a možnosti
slabšího (a také závislého) komunikačního partnera dostanou do rozporu s požadavky ze
strany autority. Pak se tento způsob komunikace ukazuje jako neflexibilní a omezující.
Respektující komunikace může utrpět také kvůli naší vlastní neschopnosti držet se
hlavních zásad. Nejčastěji se stává, že neumíme samostatně zpracovat silné nelibé pocity
jako zklamání, lítost, úzkost, závist, žárlivost nebo vztek. V rozhovoru pak těmito pocity
své partnery nelítostně zaplavujeme. Zdravý člověk se přirozeně proti takovému zaplavení
brání. V lepším případě prostě ukončí rozhovor a nechá nás dusit se ve vlastní šťávě. V horším
případě se vůči nám začne chovat jako autoritativní rodič, který se snaží situaci zvládnout
oblíbenými zoufalými „zaklínadly“: „Okamžitě se uklidni! Nepřeháněj! Nic o tom nevíš! Nebuď
hysterický! Nefňukej! Začni se chovat normálně! Ty jsi …! Tohle by tvůj starší sourozenec
nikdy neudělal!“. A už tu máme nehezky rozehranou destruktivní hádku.
Nepomáhá ani nízké sebevědomí, stálé pochybování o oprávněnosti vlastních potřeb
a opakovaná zkušenost, že naše přání vlastně nikoho nezajímá, nemá na nás čas a trpělivost.
Pokud jsou naše zkušenosti z komunikace s protějškem převážně špatné, bývá pro nás opravdu
těžké začít spolu mluvit jinak a jinak řešit i případné konflikty. Možná by mohlo pomoci
zamyslet se nad tím, co je pro nás nejtěžší, a zkusit si o tom něco přečíst. Na škodu není ani
probrat náš problém s někým, ke komu máme důvěru nebo i s psychologem.
Umět se hádat a umět respektovat je zvláště důležité, když vychováváme děti. Představme
si, že jednou budeme klienti penzionu pro důchodce a tyto děti se o nás budou starat. Je
přeci v našem vlastním zájmu, aby byly schopné zeptat se nás, jak se máme, co bychom
potřebovali nebo jestli nás něco netrápí.
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Koho téma komunikace a mezilidských vztahů zajímá, mohu vřele doporučit pro dlouhé
podzimní večery knihy Vereny Kast (např. Hněv a jeho smysl, Závist, žárlivost a jejich smysl,
Úzkost a její smysl nebo Nebuďte obětí, kterou při troše štěstí už najdete pouze v knihovně),
Tomáše Nováka (např. Proč se mnou nemluvíš?, Jak vychovat sebevědomé dítě, Přestaňte
se podceňovat, Jak se domluvit s tchyní), Jany Nováčkové a Pavla Kopřivy (Respektovat
a být respektován) nebo Thomase Gordona (např. Výchova bez poražených, Škola bez
poražených).
Jolana Bucková je psycholožka.
Pracuje v soukromé poradenské praxi v Brně.
jolana.buckova@gmx.net

Pohledy do minulosti
SPĚTE TIŠE PADLÍ BRATŘI ....
V letošním roce si připomínáme 100. výročí od konce první světové války. Při této
příležitosti se zastupitelstvo obce rozhodlo opravit pomník padlým. K tomuto pomníku
každoročně o hodech klademe smuteční věnce. Vzdáváme tím úctu těm, kteří neměli to štěstí
a z bojišť a zákopů světové války se již domů nevrátili. Válka si vyžádala oběti téměř z každé
vsi. Do zbraně byli povolání všichni bojeschopní muži monarchie ve věku 18 – 53 let. Přesné
počty nejsou známy, odhadem z Petrovic narukovalo na 90 mužů a nejméně 14 z nich našlo
ve válce smrt. Z fotografií na pomníku na nás i po sto letech shlíží mladé tváře někdejších
Petrováků, kteří by měli život před sebou, kdyby byl osud nerozhodl jinak. Připomeňme si
v tomto příspěvku v náznacích jejich životní příběhy, alespoň tak, jak nám dovolí dostupné
historické prameny. Tématu jsme se již věnovali na besedě 12. března 2018.
Prvotním zdrojem informací pro soupis padlých nám byl samotný pomník s nápisy
a fotografiemi. Data a místa narození, rodiče a čísla popisná jsme ověřovali v opisu křesní
matriky z let 1874-1900 vedené na farním úřadě. Záznamy o úmrtí jsou vypsány z internetových
stránek Vojenského ústředního archivu (VÚA) a Vojenského historického ústavu (VHÚ).
K údajům o úmrtích jsme prošli kartotéku padlých (VÚA Praha), digitalizované tištěné seznamy
ztrát (VHÚ Praha) a také sekci úmrtních matrik vojenských pluků (VÚA Praha). V literatuře
věnované vojenské historii jsme konfrontovali data a místa s údaji o bojích a pohybech vojsk
na frontě.
Autentické kronikářské zápisy z dané doby jsou o obětech války neobyčejné kusé. Svědčí
to o nejisté době, kdy mnohé zaběhané pořádky vzaly za své. O válečných obětech bohužel
nenajdeme ani řádku v petrovické farní kronice. V kronice obecné školy tehdejší řídící
zaznamenal úmrtí pomocného učitele Františka Doláka, ale o dalších padlých se nezmiňuje.
V obecní kronice, založené až v roce 1923, je uveden jen abecední seznam padlých bez
dalších podrobností. Doplňující zdroj informací představují nápisy na Korčákově kříži v Sádku
a Vespalcově kříži na cestě k vinohradům.
Pomník padlým
Místo pomníku nebylo zvoleno náhodou. Symbolicky byl pomník obětem světové
války postaven na bývalém starém hřbitově v místech původního středověkého kostela.
Podle obecní kroniky jej nechala zbudovat „omladina petrovická“ v roce 1921 nákladem
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6500 korun československých. Podle zápisu ve farní kronice byl pomník padlých posvěcen
v pondělí velikonoční dne 16. května 1921 místním farářem Arnoštem Svobodou. Patrně
chybně je uvedeno pondělí velikonoční, protože toho roku byly velikonoce v březnu a nesedí
uvedená částka 6000 korun. Zatím se nám nepodařilo dohledat autora pomníku. Domníváme
se, že pomník z místního slepence byl nejspíš vyroben v kamenické dílně v Rokytné, protože
stejně vypadající pomníky nalezneme také v obci Rokytná a v Hrubšicích.
Opis nápisů na pomníku (pořízen v době letošní opravy pomníku)
Na našem pomníku jsou umístěny v oválných rámečcích fotografie 14 padlých petrovických
občanů s životopisnými údaji: jméno a příjmení, datum narození, datum a pokud bylo známo
i místo úmrtí . Fotografie s nápisy jsou na pomníku řazeny zleva doprava, chronologicky
podle data úmrtí. U posledních čtyřech není dodrženo chronologické řazení, neboť se u nich
nevědělo, kde a kdy padli.
Tomáš Štokinger *16.9.1884 †25.8.1914 u Zamoste v Rusku
Ondřej Vespalec *21.10.1882 †25.10.1914 u Grotovic v Rusku
František Ševčík *3.8.1892 †23.1.1915 v Karpatech
František Dolák *9.3.1891 učitel †14.6.1915 v Grodku v Haliči
Albert Korčák *8.4.1883 †19.8.1915 v Karpatech
Karel Chalupa *3.4.1895 †16.7.1915 u Lublina v Rusku
Nikodém Šidlo *14.3.1890 †29.9.1915 u Buky v Rusku
Jan Blažek *5.5.1890 †21.6.1916 u Přemyšlu
Jindřich Kožíšek *14.3.1898 †5.7.1917 Rudka Myrinska v Rusku
Ignác Buchta *15.10.1895 †25.12.1917 na Piavě v Itálii
Cyril Procházka *29.6.1881 † v zajetí v Rusku
Jan Vaníček *3.4.1888 †14.9.1915 v Černé Hoře
František Kolář *15.10.1888 †28.6.1916 u Gruziatina v Rusku
František Kovář *29.3.1893 †1918 v Itálii
Ve středu pomníku je vepsáno na stylizovaném pískovcovém svitku veršované věnování:
Spěte tiše padlí bratři
v zemi, dálné cizině,
nechť ptáčátko hymnu vlasti,
Vám všem k spánku zapěje.
V upomínku svým rodákům
padlým a zemřelým ve světové
válce věnovala omladina
Petrovická L. P. 1921.

22

Na obrázcích je pomník z výřezu pohlednice z roku 1926
a současný stav po opravě z roku 2018.
Životopisné medailonky petrovických padlých – řazeno abecedně
Věci jsou složitější, než se na první pohled jeví. Při kompletaci údajů o petrovických
padlých jsme narazili na řadu nesrovnalostí a tím nemáme na mysli drobné chyby a překlepy.
Pomník padlých byl mnohokrát natírán, což se v důsledku projevilo v postupné nečitelnosti
poměrně mělce vytesaných písmen. Opis nápisu jsme pořídili v roce 2005 a je otištěn v naší
knize o Petrovicích na straně 44 a 60. O další opis jsme se pokusili letos v březnu, když jsme
si připravovali podklady k prezentaci „Velká válka a pomník padlým“. Při letošní opravě
pomníku po odstranění mnoha vrstev nátěrů se teprve některá již nečitelná slova dala
konečně rozluštit.
U některých padlých jsou záznamy ve všech dostupných vojenských databázích.
U některých se informace bohužel nedostávají. Ze zmiňovaných nesrovnalostí často nesedí
zejména dny v datech narození. Často se liší i data a místa úmrtí, což je pochopitelné.
Ta nebyla u některých padlých známa ani pár let po válce. Místa úmrtí se psala značně
různorodě. Snažili jsme se je najít a lokalizovat, uvádíme je v podobě a pravopisem dnešní
doby. Pokud je známo, uvádíme i místo, kde jsou naši padlí pohřbeni.
Byli jsme upozorněni na malou záhadu. O život přišli také Julius Chmelař a Alois Šidlo
z Petrovic, kteří však nejsou uvedeni na pomníku. Nenarodili se v Petrovicích, tak je
nedohledáme v křesní matrice petrovické farnosti. Jejich jména jsou ale uvedena ve školní
matrice, tj. navštěvovali v Petrovicích obecnou školu a setkáme se s nimi i v zápisech obecního
zastupitelstva. Po dokončení školní docházky z Petrovic mizí. V seznamech ztrát vojenského
archivu jsou však uvedeni z našich Petrovic. Nejspíše proto, že sice byli do Petrovic příslušni
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podle domovského práva, ale dlouhodobě zde již nežili. Jejich současníci je neuvedli na
pomníku, protože je nevnímali jako příslušníky zdejší obce. Jednalo se o syny nemajetných
nádeníků či sirotky. Nejsou sice uvedeni na pomníku, ale do našeho seznamu padlých je
počítáme.
Naproti tomu je na pomníku uveden Jan Vaníček. Dotyčný byl podle vojenských záznamů
příslušný do Dobřínska, každopádně v Petrovicích již před válkou žil a byl místními za
Petrováka již považován.

Jan Blažek

Jan Blažek se narodil 5. května 1890 na čp. 61 jako
nemanželský syn Marie Kolářové. Po sňatku rodičů byl
legalizován otcem Janem Blažkem, nádeníkem původem
z Domčic. Začátkem války byl mobilizován, zúčastnil se bojů na
ruské frontě. Byl zraněn a zemřel 21. června 1916 v posádkové
nemocnici 3 v Přemyšlu v Haliči ve věku 26 let. Přemyšl byla
před válkou pevnost s velkou vojenskou posádkou rakouskouherské armády na hranici s Ruskem. V základní databázi
VÚA je odlišné datum úmrtí 10. června 1916. Každopádně
datum úmrtí spadá do času tzv. Brusilovovy ofenzívy, která
začala 4. června a byla největším vojenským úspěchem ruské
armády. Znamenala průlom východní fronty. Náš znojemský
99. pěší pluk, kam rukovala většina bojeschopných mužů
z moravskokrumlovska byl v té době umístěn právě v centru
útoku Brusilovovy armády. Fronta se během měsíce posunula
o sedmdesát kilometrů. Z počátku ofenzívy byl ústup chaotický
a byl provázen obrovskými ztrátami padlých, raněných
a zajatých vojáků rakousko-uherské armády. Ve víru
Brusilovovy ofenzívy pravděpodobně zahynuli také další dva
vojáci z Petrovic František Kolář a Cyril Procházka. Oba byli
až do konce války nezvěstní a oba psali naposledy z fronty
v květnu až červnu 1916.
Ignác Buchta se narodil 15. října 1895 na čp. 69 domkaři
Antonínu Buchtovi a Anežce rozené Kubálkové. Bojoval
na italské frontě jako vojín domobrany pěšího pluku č. 1,
kulometná setnina č. 2. V prosinci 1917 po prudkých bojích
a průlomu italské fronty se zastavil postup rakousko-uherských
a německých vojsk až na řece Piavě. Vojín Ignác Buchta padl
v boji v malé vesničce Pirami v deltě Piavy 25. prosince 1917
ve věku 22 let. Druhého dne byl pohřben v hrobě č. 39 na
místním hřbitově v nedalekém Grisoleru, což je dnešní Eraclea
v Benátsku.

Ignác Buchta

František Dolák se narodil 9. března 1891 ve Stříteži, okres
Třebíč. Absolvoval gymnázium v Třebíči a abiturientský kurz
při učitelském ústavu v Brně. V září 1911 nastoupil do národní
školy v Petrovicích na místo pomocného učitele. Odučil zde tři
roky. Po vyhlášení války vstoupil do armády jako jednoroční
dobrovolník. Coby desátník zeměbraneckého 25. pěšího pluku
11. setniny se zúčastnil bojů na ruské frontě. Podle nápisu
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na pomníku padl 14. června 1915 v Grodku v Haliči. Do
matriky 25. pluku zapsal polní kurát místo úmrtí přesněji.
Těžce raněný čtyřiadvacetiletý František Dolák zemřel na
bojišti u Sannyky, okres Mostyska, tedy západně od Lvova
u dnešní polsko-ukrajinské hranici. Místo pohřbu není udáno,
byl nejspíš pohřben přímo na bojišti. Petrovický řídící učitel
Alois Povolný do školní kroniky zapsal: „Zesnulý vynikal
svědomitostí ve svém povolání, skromností a vůbec ušlechtilou
povahou. Vším tím získal si všeobecné obliby jak u žactva,
tak i u všeho zdejšího obyvatelstva, které smrti jeho upřímně
želí.“
František Dolák

Karel Chalupa

Julius Chmelař

František Kolář

Karel Chalupa se narodil 2. ledna 1895 (na pomníku chybně
uvedeno datum 3. dubna) na čp. 46 podruhu Karlu Chalupovi
z Kladerub a Františce rozené Polehlové z Vanče. Poté s rodiči
a bratrem Arnoštem bydlel na čp. 4. Narukoval na ruskou
frontu jako vojín znojemského 99. pěšího pluku 8. setniny.
Padl 16. července 1915 za letního tažení při postupu na Lublin
v tzv. druhé bitvě u Krasniku. Zahynul u Zakrzowek ve věku
20 let. O tři dny později 19.7.1915 byl pohřben do šachty
22 na hřbitově ve Wilkolaz v tehdejším Ruském Polsku, dnes
v Polsku.
Julius Chmelař se narodil 4. ledna 1890, nepodařilo se nám
dohledat kde. V útlém dětství osiřel. Podle zápisů obecního
zastupitelstva z let 1888-1904 se o něj podle domovského
práva musela postarat obec. Jako jeden ze čtyř sirotků po
nevlastním otci Hypolitu Jelínkovi byl za nepatrnou úplatu
umístěn u petrovických sedláků. V letech 1900-1904 postupně
pobýval u Václava Daňhela, Eduarda Heziny a Josefa Břínka.
Navštěvoval zdejší národní školu. Nevíme, čím se vyučil, ani
kdy z Petrovic odešel. Jediný záznam o Juliu Chmelařovi
jsme ve vojenských databázích našli v seznamu ztrát č.
112 ze 24.1.1915, str.9. Padl jako vojín 84. pěšího pluku
14. setniny dne 24. listopadu 1914 ve věku 24 let neznámo
kde. Na pomníku není uveden a není známa ani jeho
fotografie.
František Kolář se narodil 15. října 1888 v Lesonicích na
čp. 15 nádeníku v panském dvoře Jakubovi Kolářovi a Kateřině
r. Hezinové z Petrovic. Se sourozenci Františkou a Jakubem
prožil dětství v Petrovicích na čp. 5. Narukoval na ruskou
frontu jako vojín znojemského 99. pluku 3. setniny. V říjnu
1914 utrpěl průstřel ruky, byl léčen ve sjednocené nemocnici
č. 1 v Brně. Po vyléčení se vrátil na frontu, ale není jisté, kam
ho osud zavál. Podle seznamu ztrát z 1.2.1917 (č. 519, str. 29)
se jako záložník 99. pěšího pluku 13. setniny dostal do zajetí
do Charkova v Rusku. Podle zápisu v matrice 99. pluku byl
prohlášen za mrtvého. Doslovně se zde píše: „Krajský soud ve
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Znojmě prohlašuje Františka Koláře *15.10.1888 v Lesonicích,
příslušného do Petrovic, krejčovského pomocníka, posledně
bytem ve Vídni, u bývalého pěšího pluku ve Znojmě, jenž psal
naposledy z ruského bojiště v červnu 1916. K žádosti matky
Kateřiny Kolářové, výměnkářky č. 5 v Petrovicích, provedeno
šetření a po bezvýsledně provedeném řízení vyzývacím za
mrtva a vyslovuje, že den 1.7.1918 jakožto onen den, kdy
František Kolář nepřežil, pokládati se má. Krajský soud
ve Znojmě dne 19.6.1923. Podle nápisu na pomníku padl
28. června 1916 u Gruziatynu v Rusku. Bylo mu 28 let.

Albert Korčák

František Kovář

Jndřich Kožíšek

Albert Korčák se narodil 8. dubna 1883 na čp. 32 Martinu
Korčákovi pololáníkovi a Františce rozené Čurdové z Dobelic.
Byl pokřtěn jako Adalbert tedy Vojtěch a byl jediným synem,
který se dožil dospělosti. Na pomníku je obtížně čitelné datum
a místo úmrtí 19.8.1915 v Karpatech. Bylo mu 32 let. Zemřel
svobodný a bezdětný. Kromě nápisu na pomníku si údaj
bohužel nemůžeme ověřit v dalších záznamech. Není uveden
ani v základní kartotéce ani v seznamu ztrát. Nevíme, kde
sloužil, nedohledáme jej tedy ani v úmrtních matrikách pluků.
Na kříži v Sádku u bývalé farské zahrady, který mu nechala
postavil sestra Anna provdaná Daňhelová, jsou čitelná jen
slova: „Na památku vojína Alberta Korčáka...“ Další necelé
tři řádky jsou bohužel již nečitelné.
František Kovář se narodil 29. března 1893 na čp. 25
Šimonu Kovářovi, čtvrtláníku a Anně rozené Krajíčkové
z Rokytné. Narukoval k 8. pěšímu pluku a zúčastnil se bojů
v Itálii. Přesné místo ani datum, kdy padl, neznáme. Na
pomníku je uveden jen rok 1918. Podle kartotéky byl prohlášen
za mrtvého. V matrice 8. pluku je uvedeno: „František Kovář,
narozený 29.3.1893, do Petrovic příslušný, katolík, svobodný,
zedník, naposledy bytem v Petrovicích, stal se jako desátník
u pěšího pluku č. 8 na italském bojišti v úseku Monte Grappa
u I. polní setniny I. polní čety v červenci 1918 nezvěstným. Na
žádost jeho otce Šimona Kováře, rolníka v Petrovicích č. 25,
prohlašuje soud Františka Kováře za mrtva. Den 31. července
1920 jest pokládati za den, který František Kovář nepřežil.
Krajský soud ve Znojmě dne 20. srpna 1936.“
Jindřich Kožíšek se narodil 14. března 1898 na čp. 86
Františku Kožíškovi domkaři a Amálii rozené Hezinové. Vojín
domobrany znojemského 99. pěšího pluku 16. setniny padl
v 19 letech 5. července 1917 v Rudce Mirynské na Volyni
v Rusku, dnes na Ukrajině. V kartotéce se uvádí, že je pohřben
na vojenském hřbitově Mechnica v Rudce. Podle zápisu v úmrtní
matrice 99. pluku byl pohřben v hrobě č. 17 na hřbitově
v Nutzel. Zahynul v průběhu tzv. Kerenského ofenzívy, jejíž
součástí byla známá bitva u Zborova (2. července 1917).
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Cyril Procházka

Cyril Procházka se narodil 29. června 1881 v Dobelicích
Cyrilu Procházkovi a Marii rozené Šimšové z Rybníků. Jeho
rodiče našli živobytí v Petrovicích a živili se zde nádenictvím.
Bydleli v obecním chudobinci čp. 9. Před válkou se Cyril
Procházka oženil, zůstal bydlet doma, pracoval jako dělník
v Knínicích. Narukoval k znojemskému 99. pěšímu pluku.
Ani u něj neznáme datum a místo, kde zemřel. Na pomníku
je uvedeno †v zajetí v Rusku. Podle dohledaného zápisu
v matrice pluku byl prohlášen za mrtvého: „Krajský soud ve
Znojmě prohlašuje Cyrila Procházku, jenž psal naposledy
z ruské fronty dne 23. května 1916 a k žádosti manželky Růženy
Procházkové v Petrovicích č. 9 na základě provedeného šetření
a po bezvýsledně provedeném řízení vyzývacím za mrtva
a vyslovuje, že den 28. květen 1918 jakožto onen den, kterého
Cyril Procházka nepřežil, pokládati se má. 7.5.1925“.
František Ševčík se narodil 3. srpna 1892 na čp. 39. Otec
František Ševčík byl domkař a zedník, matka Marie rozená
Hezinová. Jako vojín zeměbraneckého 24. pěšího pluku padl
v boji 23. ledna 1915 z zákopech u Gorlice v Haliči ve věku
23 let. Pohřben byl přímo na bojišti. Gorlice jsou okresní
město v jihovýchodním Polsku.

František Ševčík

Alois Šidlo

Alois Šidlo se narodil 14. března 1898 v Branišovicích,
po rodičích nádenících na panském dvoře byl příslušný do
Petrovic. Zemřel v 19 letech jako vojín devátého polního
mysliveckého praporu 8. července 1917 ve vojenské lazaretu
v Nemci, okres Gorice v Přímoří. Téhož dne byl pohřben na
vojenském hřbitově v Nemci, malé horské vesnici východně
od Gorice v dnešním Slovinsku. Jeho jméno není uvedeno na
pomníku, jeho fotografie není známa.

Nikodém Šidlo se narodil 14. března 1890 na čp. 85
zedníku Nikodému Šidlovi a Tekle rození Hladíkové. Měl
starší sourozence Františku a Františka a mladšího bratra
Adolfa. Vyučil se tesařem. Jako svobodník 99. pěšího pluku
9. setniny padl ve věku 26. let dne 29. září 1915 během bitvy
u Stawoku na Volyni. Na pomníku, pokud čteme dobře, je místo
úmrtí uvedeno u Buky v Rusku. Místo se nám nepodařilo
identifikovat.

Nikodém Šidlo

V roce 1916 nechala Nikodémovi na cestě k vinohradům
jeho sestra Františka provdaná Vespalcová postavit kříž. Na
začátku války již přišla i o svého manžela Ondřeje. Kříž se
nazývá Vespalcův či Félixův. Potomci se o něj dodnes vzorně
starají. Více se o kříži rozepisujeme v medailonku o Ondřeji
Vespalcovi.
27

Tomáš Štokinger se narodil 16. září 1884 na čp. 53
Matěji Štokingerovi půlláníkovi a Veronice rozené Bartošové.
Narukoval s 99. pěším plukem na ruskou frontu. Zahynul
v bitvě u Komarowa 25. srpna 1914 pouhé dva dny poté, co
padly první výstřely na ruské frontě. Zemřel u Zamośće ve
věku 30 let, byl svobodný a bezdětný. Místo pohřbu není
známo. Okresní město Zamość je ve vojvodství Lublinském
v dnešním Polsku. Podle ústního podání se jeho otec ze žalu
nad ztrátou jediného syna upil k smrti.

Tomáš Štokinger
Jan Vaníček se narodil 3. dubna 1888 v Dobřínsku a
byl příslušný tamtéž. Podle kartotéky padl 16.-29.10.1915
u Montana Negra v Černé Hoře a byl pohřben na bojišti. Bylo
mu 27 let. Na pomníku je vytesáno datum a místo úmrtí
14.9.1915 v Černé Hoře. U jediného z petrovických padlých
se zadavatelům pomníku nepodařilo sehnat jeho fotografii. Je
zde jen prázdné místo v oválu.

Jan Vaníček

Ondřej Vespalec

Ondřej Vespalec se narodil 21. října 1882 na čp. 56
Františku Vespalcovi domkaři a Anežce rozené Bauerové.
V roce 1911 se oženil s Františkou r. Šidlovou a bydleli v domě
manželčiných rodičů na čp. 37. Narodily se jim dvě děti Marie
(*1912) a Alois (*1913). Po vyhlášení války narukoval jako vojín
zeměbraneckého 21. pěšího pluk 6. setniny na ruskou frontu.
Na pomníku je datum úmrtí 25.10.1914 u Grotovic v Rusku.
V matrice zemřelých (14420/66 s.129) se doslova píše: „Dle
ex.offo úmrtního listu c.k. divizního farního úřadu č.49, polní
pošta č.53 ze dne 1.12.1917, zemřel Ondřej Vespalec dne
27. října 1914 v Grotovicích na choleru a byl tam od polního
kuráta pochován.“ Dříve ruské bojiště je dnes část obce
Grotowice-Rzeczyca v Polsku. Když mladá vdova Františka
přišla v druhém roce války i o svého bratra Nikodéma, nechala
jim oběma na cestě k vinohradům v roce 1916 postavit kříž.
Jsou ně něm vytesána tyto slova:
Zašels v dáli žel, tmou stalo se tvé žití
které vlasti na oltář jsi vložil, s Bohem již
manželi můj drahý, modlitba však věz
má i dítek našich stoupá stále výš a výš
bys měl pokoj a klid věčný
vešel v nadpozemskou nebes říš
Přestalo tvoje milé srdce bíti
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bratře náš drahý pohltil tě války děsný vír
v kámen zvláště v srdce drahé tvoje jméno
vryjem si a vroucně modlíme se bys měl mír
boj když ukončil jsi žití
v mladém věku krátkých uživ chvil
Zbudován ke cti a chvále Boží tak boží
upomínce na padlé dva vojíny Ondřeje
VESPALCE padl v Polsku u Grotovic
25.10.1914 ve stáří 33 let a Nikodéma ŠIDLO
jenž padl 29. 9.1915 v Rusku
buď oslavena duše jejich

Pomník 1980 - uctění památky o hodech
Na závěr stručné shrnutí. Válka citelně zasáhla do života každé rodiny, každého
jednotlivce. Přesná čísla k dispozici nemáme, ale odhadem z 90 odvedených petrovických
mužů se jich 16 nevrátilo, byť na pomníku je jich uvedeno jen 14. Průměrný věk
petrovických padlých byl 25 let, nejstaršímu bylo 35 let, dvěma nejmladším pouhých 19.
Nejvíce obětí z řad petrovických vojáků bylo na ruské frontě. Padlo zde 10 z nich: Jan
Blažek, František Dolák, Karel Chalupa, Albert Korčák, Jindřich Kožíšek, Cyril Procházka,
František Ševčík, Nikodém Šidlo, Tomáš Štokinger, Ondřej Vespalec. Na italské frontě padli
4: Ignác Buchta, František Kovář a František Kolář a Alois Šidlo. Na balkánské frontě padl Jan
Vaníček. Neznámo kde Julius Chmelař. Pro naši obec nemáme k dispozici počty raněných
a zajatých.
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Práce na soupisu padlých nebyla prací na jeden večer. Dávno však víme, že práce
badatele se nepočítá na odpracované hodiny. Pokusili jsme se vám přiblížit osudy Petrováků
na pozadí velkých dějin. Naše práce však není zdaleka hotova. Budeme rádi, když náš
příspěvek někoho inspiruje k dalšímu pátrání.
Za podnět ke zpracování tématu děkujeme Františku Bílkovi. Za zaslání podkladů ze
seznamu ztrát RNDr. Ludmile Vrtné a zejména za její upozornění na dva padlé z Petrovic,
jejichž jména chybí na pomníku. Za konzultace a upřesnění nečitelných míst z pomníku patří
díky znalci válečné historie Milanu Popelkovi z Morašic.
Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi

OPRAVA POMNÍKU PADLÝM OBČANŮM
V letních měsících letošního roku proběhla oprava pomníku, který byl vybudován v roce
1921 na památku padlým občanům ve světových válkách.

Pomník před opravou
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V první etapě jsme se zaměřili na pomník 1. světové války:
- ohledání památníku, zima 2017
- vygenerování první možnosti, jak dostat staré nátěry dolů - mikropiskování
- povrchový nátěr je tak houževnatý, že se písek odráží
- další varianta – postupné odleptání barvy (běžně se dělá 3-5krát)
- zde 12krát a první tři odleptání trvala celý den (běžně 3-5 hodin)
- v hloubi se objevuje nejen barva (údajně z Dukovan, když se stavěla elektrárna),
ale i fermež, stříbřenka, vodní sklo a jako bonus autokyt
- dále se památník po očištění zpevnil chemií
- doplnění chybějící hmoty a spárování
- následovalo restaurování písma
- kolorování písma
- úpravy fotokeramik
- kolorování negativních reliéfů (voluty, srdce a kříž)
- závěrečná hydrofobizace
Dále byla vyčištěna deska z druhé světové války a očištěn okolní taras včetně sundání
plotu.
K ošetření kamene je třeba volit speciální nátěry, které jsou vhodné pro daný druh.
V žádném případě není možné natírat kámen barvami na kov, jak je velmi časté v tomto
regionu.
Stanislav F. Müller

Léčivá síla přírody
Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Letošní krásné bylinkové léto se nám přehouplo
do podzimu a my se spolu znovu setkáváme u dalšího čísla Petrovického zpravodaje, kde
bych se věnovala sběru podzimních bylinek a také bych ráda přiblížila bylinky z hlediska
obsahu vitamínů a minerálů, ze kterých si můžete namíchat kvalitní domácí koření. Tak
vítejte.
V tomto čase už máme většinu bylin nasušenou a uskladněnou. Chtěla bych vám
poradit, abyste si čas od času bylinky překontrolovali, protože například měsíček lékařský
nebo jetel červený rádi navštěvují moli.
Na přípravu koření používáme sušené bylinky rozmixované najemno.
Vezmeme třeba:
Celer naťový - léčí diabetes, revma je močopudný a zklidňuje, obsahuje karoten, vitamín
C a z minerálních látek K, Ca, P, Fe, Na.
31

Dobromysl - antiseptikum, žene žluč,
proti průjmům, obsahuje provitamin A, Ce.
Kopřiva – zažívání, chudokrevnost,
žlučník, diabetes, arterioskleróza, revma,
obsahuje vitamín C, má ho 2krát více jak
citron, B, karoten, z minerálních látek Ca, K,
Mg, Fe, P.
Kokoška pastuší tobolka - sbíráme listy
a květy, léčí játra, slezinu, oboustranně
reguluje tlak, čistí cévy, dezinfikuje močový
trakt.
Šrucha zelná - sbíráme listy. Jen tak
mimochodem, letos se nám ji urodilo až až.
Potkávala jsem ji v Petrovicích snad všude.
Léčí žaludeční problémy, pálení žáhy, je to
antioxidant, ulevuje při žízni. Obsahuje
omega 3, vitamíny A, C, B 1, 2, 6, karoteny,
z minerálů jsou to Mg, Ca, K, Fe.

DOBROMYSL (oregano)

ŠRUCHA ZELNÁ
Když si těchto pět bylinek rozmixujete
a smícháte, máte kvalitní voňavé koření do
polévek, omáček nebo pomazánek.
A které koření je lepší? Toto nebo drahé
ze supermarketu? Hádejte. Na maso a paštiky
bych použila bylinky výraznější chutě a vůně.
Se začínajícím podzimem sbíráme plody
a kořeny. Plody růže šípkové drtíme a sušíme
v sušičce. Obsahují vitamín C, K, PP, betakaroten, B1, B2. Z minerálů obsahují draslík,
vápník, fosfor, železo. Šípky obsahují rutin,
který zpevňuje žilní stěny, posilují při únavě,
nachlazení, jsou potopudné, močopudné
atd.

ŠÍPKY
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Ze sběru kořenů, bych vybrala kořeny pampelišky,
poněvadž je u nás snadno dostupná. Tento tzv. český
ženšen je antioxidant a léčí rakovinu. O pampelišce
jsme si povídali v prvním dílu o bylinkách. Její
kořeny očistíme od hlíny, nakrájíme na menší kousky
a sušíme v sušičce. Můžete je použít na čaj nebo
pomlet na jemný prášek a přidávat do jídel. Ještě že
ji máme všude dostupnou, co říkáte?
Rozloučila bych se tímto citátem:
Co je ještě v klidu, dá se lehko uchopit.
Co je ještě nepatrné, dá se lehce rozptýlit.
KOŘEN PAMPELIŠKY

Je třeba působit na to, co tu ještě není.
I ten největší strom vyrůstá z tenkého stébla.
I ta největší cesta začíná prvním krůčkem.
Tao Te King
Zdeňka Bognerová
použité obrázky www.google.cz

Zajímavosti kolem počasí
červenec 2018

srpen 2018

září 2018

nejnižší noční teplota

+8 °C

+8 °C

0 °C

nejvyšší noční teplota

+21 °C

+23 °C

+17 °C

průměrná noční teplota

+15 °C

+17 °C

+ 10 °C

nejnižší denní teplota

+22 °C

+20 °C

+13 °C

nejvyšší denní teplota

+35 °C

+36 °C

+29 °C

průměrná denní teplota

+29 °C

+30 °C

+23 °C

celkové srážky

46 mm

22 mm

118 mm

V červenci bylo převážně polojasno, dne 25. července se vyskytla vzácná dvojitá mlha
(mlžná). Srpen byl polojasný, v polovině měsíce začaly odlétat vlaštovky. V září převládalo
polojasné počasí.
Jaroslava Vespalcová
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Co je psáno v kronikách
Rok 1951
Počasí v roce 1951 bylo mírně suché.
Dne 20. 1. probíhá první sjezd obránců míru v ČSR.
Dne 14. 2. proběhla kampaň Škola vesnici, vesnice škole.
Oslav 1. máje zúčastnili se občané v Mor. Krumlově.
Dne 26. 4. promítal státní film ve zdejší obci 4 filmy.
Ve dnech 24. – 25. května navštívila zdejší školu nár. škola z Nebojsi u Galanty, se kterou
si žáci zdejší školy dopisovali. Slovenské děti byly ubytovány v rodinách žáků zdejší školy
a tam pohoštěni. Na oplátku podnikla zdejší nár. škola zájezd do Nebojsi. Při tom navštívili
Bratislavu a hrad Děvín.
Ve zdejší škole byly v červnu a červenci pořízeny nové listové tabule do dvou tříd,
rozšířeno elektrické vedení, malba školních místností. Z refundace KNV v Brně byl zakoupen
pro školu vysavač.
Dne 10. 11. probíhala zdejší obcí štafeta na oslavu 34. výročí říjnové revoluce.
V rámci měsíce ČSSR byla vzpomínka 55. narozenin presidenta K. Gottwalda.
Dne 16. 12. měli žáci zdejší nár. školy vánoční besídku s nadílkou, po které byly poděleni
cukrovím.

(pokračování příště)
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V sobotu 18. srpna 2018 se konal 10. ročník Simpsnova zrychleného přesunu.
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Petrovické hody 15. – 16. září 2018.
Stárci Ivo Kylián čp. 114 a Pavla Vespalcová čp. 38;
nejmladší stárci Ondřej Záviška čp. 33 a Tereza Bodanská čp. 127.
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