
ZPRAVODAJ OBCE
P E T R O V I C E

ročník 11, číslo 4/2018 (říjen - prosinec)

Slavnostní výsadba lip 27. října 1968. 
Fotografii do obecního archivu poskytl Pavel Jiřikovský, 

popis fotografie najdete na straně 35.
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V neděli 28. října 2018 jsme si připomněli 100 let od konce I. světové války 
a vzniku Československé republiky.
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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
před námi je rok 2019. V tuto chvíli nemůžeme vědět, co nám přinese a zda bude pro nás 
šťastný, příjemný, zajímavý, nebo naopak plný stresu, nepochopení či nudy. Samozřejmě se 
můžeme snažit o to, aby byl právě takový, jakým bychom ho chtěli mít. Zda se nám to podaří, 
můžeme bilancovat v jeho závěru.

My už teď víme, jaký byl rok 2018. Co nám přinesl, co nám vzal, co se podařilo, z čeho 
jsme se poučili, co jsme mohli udělat lépe a čím byl pro nás výjimečný. Dovolte, abych 
uplynulý rok alespoň stručně shrnula na stránkách tohoto čísla zpravodaje.

Naší prioritou je opravit obecní cesty včetně chodníků a vybudovat chodníky tam, kde 
chybí. Mám radost, že se podařilo vyspravit další úseky místních komunikací, za hřbitovem 
vzniklo prostorné parkoviště a byla srovnána polní cesta směrem k „letišti“ a vinohradům. 
Díky dotaci z Jihomoravského kraje jsme mohli naplánovat rekonstrukci chodníku u hřbitova. 
Dotační programy, které byly vypsány v roce 2018 bohužel nezapadaly do koncepce a potřeb 
obce. Zato se nám podařilo ušetřit peníze a v závěru roku jsme si mohli dovolit uhradit 
mimořádnou splátku úvěru na kanalizaci ve výši 1 mil. Kč.

V květnu a červnu roku 2018 jsme uspořádali v doškové chalupě v pořadí 7. školní pořad, 
tentokrát s názvem „Stará dobrá řemesla“. Zavítalo k nám 341 dětí z 15 škol. Když k tomu 
přičteme 819 návštěvníků muzea během sezóny, dostaneme celkovou návštěvnost v počtu 
1 194 osob. Děkuji touto cestou všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s organizací 
školních pořadů. Velmi si Vaší ochoty vážím!

V samotném závěru roku podala výpověď dosavadní učitelka mateřské školy Markéta 
Gajdošová, která po dlouhá léta tvořila tým zaměstnankyň naší příspěvkové organizace. 
Ráda bych jí i celému kolektivu poděkovala za poctivou a mnohdy nelehkou práci, kterou 
vykonávají. V současné době se hledá nový pedagog.

Ráda bych ještě touto cestou znovu poděkovala členům Zastupitelstva obce Petrovice 
v období 2014 – 2018, a to Františku Bílkovi, Janě Čeperové, Evě Grunové, Romanu Hájkovi, 
Heleně Janštové, Bohumíru Vespalcovi, Tomáši Vespalcovi a Daliboru Záviškovi. Pro Petrovice 
odvedli kus práce a svou odborností a názorem přispěli k rozvoji obce. Na naši vzájemnou 
spolupráci budu ráda vzpomínat!

V říjnových komunálních volbách bylo zvoleno nových devět zastupitelů - Blanka Bodanská, 
Jana Čeperová, Arnošt Dyml, Eva Grunová, Roman Hájek, Helena Janštová, Jana Kolkopová, 
Bohumír Vespalec a Irena Závišková. Věřím, že se v příštím období podaří zrealizovat další 
plány ke zvelebení vzhledu obce a současně zpříjemnění života našich občanů. Zastupitelům 
přeji shodu při rozhodování, klidné pracovní prostředí, spoustu nápadů a neutuchající energii 
v práci pro naši vesnici.

V krátkosti mi dovolte představit aktuální plány – výměna střešní krytiny a rekonstrukce 
elektroinstalace v budově MŠ, rekonstrukce povrchu autobusové zastávky, rekonstrukce 
komunikace od knihovny kolem kulturního domu až po výjezd na hlavní silnici, vybudování 
chybějící části chodníku podél hlavní silnice ve směru ke hřbitovu, revitalizace parčíku  
u autobusové zastávky, připravujeme projekt na rekonstrukci štěrkového hřiště a rádi bychom 
prodali šest parcel pro výstavbu rodinných domů. S tím bude spojeno zasíťování těchto 
lokalit. Připraveno je několik dotačních titulů z MMR, JMK, SZIF, MAS, Nadace ČEZ a dalších. 
Doufejme, že při nás bude stát štěstí a podaří se nám získat finanční prostředky a následně  
i odborné firmy na realizaci.

Abychom si za rok mohli říct, že uplynulých dvanáct měsíců bylo šťastných a úspěšných, 
dovolte, abych vám všem z celého srdce popřála pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody 
a úspěchů a radosti z práce. Mějte kolem sebe vždy dobré přátele a radujte se i z maličkostí.

Na závěr mi dovolte, abych vám upřímně poděkovala za důvěru v komunálních volbách, 
která je pro mne velkým závazkem.

S úctou 
Irena Závišková, starostka obce
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. listopadu 2018
•	 Zastupitelé převzali osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Petrovice a složili slib 

stanovený zákonem o obcích.
•	 ZO schválilo výkon funkce starosty jako dlouhodobě uvolněnou, funkci místostarosty jako 

neuvolněnou.
•	 Starostkou byla zvolena Irena Závišková.
•	 Místostarostou byl zvolen Roman Hájek.
•	 Složení finančního výboru: předseda Bohumír Vespalec, členové Helena Janštová a Arnošt 

Dyml.
•	 Složení kontrolního výboru: předsedkyně Jana Čeperová, členové Blanka Bodanská a Jana 

Kolkopová.
•	 ZO schválilo výši odměn za výkon funkce neuvolněného člena ZO ve výši 800 Kč měsíčně, 

za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 7 000 Kč měsíčně. Odměna za 
výkon funkce uvolněného starosty obce je stanovena dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

•	 ZO schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice.
•	 ZO pověřilo starostku obce Irenu Záviškovou schvalováním rozpočtových opatření  

v případech, kdy je nutné zamezit překročení závazných ukazatelů. ZO vezme následně 
na vědomí rozpočtové opatření schválené starostkou obce.

1. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. listopadu 2018
•	 ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2019, návrh bude vyvěšen po 

zákonem stanovenou dobu na obecních úředních deskách.
•	 ZO projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období  

2019-2021.
•	 ZO vzalo na vědomí informaci finančního výboru.
•	 ZO vzalo na vědomí informaci kontrolního výboru (zápis č. 1/2018).
•	 ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské 

školy Petrovice.
•	 ZO souhlasilo s oznámením MŠ Petrovice o přerušení provozu v době vánočních prázdnin.
•	 ZO schválilo prodej 200 ks akcií České spořitelny, a.s. za cenu 1328 Kč za akcii v rámci 

nuceného přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Grup Bank AG, 
který schválila valná hromada České spořitelny.

•	 ZO projednalo a neschválilo návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy  
č. 13012340 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je přeložka 
elektrického vedení nad autobusovou zastávkou a přilehlým parčíkem. Důvodem 
neschválení je nabízená cena 416 440 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

•	 ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku ze psů.
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•	 ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství.

•	 ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2018.
•	 ZO projednalo a schválilo možnost mimořádné splátky úvěru u České spořitelny, a.s., ve 

výši 1 mil. Kč a pověřilo starostku vyřízením potřebné administrativy.
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 13/2018.
•	 ZO projednalo a schválilo Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy 

Petrovice za rok 2017.
•	 ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o umožnění praní pracovních 

oděvů, prádla a lůžkovin v obecní pračce. Obec uhradí náklady na spotřebovanou vodu 
a energii, MŠ zajistí ostatní náklady spojené s praním prádla. Současně ZO schválilo 
odstranění závad na elektroinstalaci v MŠ Petrovice v termínu do konce roku 2019. 
Ohledně žádosti o označení přístupové cesty do MŠ bude rozhodnuto na základě vyjádření 
DSO Moravskokrumlovsko, který požádal o dotaci na směrové značení. Zřízení parkoviště 
v blízkosti budovy MŠ bude řešeno v průběhu roku 2019.

•	 ZO vzalo na vědomí Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP v MŠ Petrovice ze dne  
13. 11. 2018.

•	 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s realizací projektu MŠ Petrovice v rámci 
výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV). 
Jedná se o projekt s názvem MŠ Petrovice ZN 63, termín realizace 1. 4. 2019 – 31. 3. 
2021, maximální výše rozpočtu 367 500 Kč. Projekt se týká pracovního úvazku asistenta 
pedagoga, školení a pořízení pomůcek.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost pana Ř. o souhlasné stanovisko se zateplením štítové 
strany rodinného domu čp. 113.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost zastupitele Arnošta Dymla o zřeknutí se nároku na 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce s okamžitou platností.

2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. listopadu 2018
•	 ZO rozhodlo požádat o odborné posouzení stavu vzrostlých lip v parku za hasičskou 

zbrojnicí, které jsou ve velice špatném zdravotním stavu. Na základě tohoto posouzení 
bude následně rozhodnuto o jejich prořezání nebo pokácení. Současně bude posouzen 
stav lípy na hřbitově.

•	 ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřenou dne  
10. 5. 2011 o pronájmu nebytových prostor (márnice na hřbitově). Změnou nájemní 
smlouvy by mělo dojít ke zvýšení nájemného ze současných 3000 Kč na 3500 Kč ročně. 
Zájemci mohou podat nabídky písemně na adresu obecního úřadu do 31. 12. 2018. Záměr 
bude zveřejněn do 31. 12. 2018 na úředních deskách.

•	 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky k domu 
čp. 133. Stavebníkem je paní B.

•	 ZO vzalo na vědomí informaci starostky, že na obecním úřadě je k nahlédnutí dokumentace 
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru 
„SLV-SOK – V439/440 – Nové dvojité vedení“ na životní prostředí. Tato informace je 
zveřejněna na obou úředních deskách obce.

•	 ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 
ke dni 31. 12. 2018.
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•	 ZO projednalo a schválilo Plán inventur pro rok 2018. 
•	 ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 5/2018 Inventarizace majetku a závazků.
•	 ZO projednalo a schválilo odkoupení části parcely st. 130 v k. ú. Petrovice u Moravského 

Krumlova, která je ve společném majetku manželů P. Geometrickým plánem č. 433-
462/2018, vyhotoveným Geodézií Podyjí Znojmo, byla z této parcely oddělena parcela  
p. č. 3001 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha. Cena za 1 m2 činí 40 Kč, tj. 
celková cena 800 Kč. 

•	 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k dokumentaci pro novostavbu rodinného 
domu na pozemcích p. č. 440/14 a 440/35 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova 
stavebníků F. K. a B. P. ZO dále souhlasilo se zřízením nového sjezdu a připojení pozemku 
p. č. 440/14 na silnici II/413 na pozemku p.č. 1711/2 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova. Toto rozhodnutí ZO podmiňuje následným souhlasem žadatelů s budoucím 
prodejem části pozemků p. č. 440/14, 440/35 a 440/36 pro výstavbu chodníku.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 134 o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi 
obcí Lesonice a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je stavba „Lesonice – odkanalizování 
obce“ na pozemcích ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•	 ZO projednalo varianty řešení rekonstrukce autobusové zastávky dle návrhu projektanta 
Ing. Leoše Kučeříka z Božic. ZO vyhodnotilo jako nejpřijatelnější variantu zachovat 
stávající řešení nástupiště a pověřilo starostku dalším jednáním s projektantem. ZO klade 
důraz na řadné vyspádování povrchu směrem ke třem stávajícím dešťovým vpustím.

•	 ZO projednalo a schválilo ceník za půjčení obecních kostýmů.

3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. prosince 2018
•	 ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Petrovice na rok 2019.
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 14/2018.
•	 ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Nový 

chodník před RD 70, 73, 128“. Budou osloveny společnosti K.S.H. GROUP s.r.o., GEO-
STAV Valeč s.r.o., Colas a.s. a Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma. Lhůta pro podání 
nabídek je do 31. 1. 2019 do 15 hodin. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bude 
provedeno 31. 1. 2019 v 18:00 na obecním úřadě.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 27/2018 mezi obcí 
Petrovice a DSO Moravskokrumlovsko. Předmětem převodu jsou 3 ks plynových topidel.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o povolení konání Silvestrovské zábavy dne 
31. 12. 2018 od 20 hodin v kulturním domě.

•	 ZO projednalo žádost manželů P. o odkoupení pozemku p. č. 1449/9 o výměře 30 m2 
ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, druh pozemku 
orná půda. ZO přijalo záměr na prodej uvedené parcely, tento bude vyvěšen na úředních 
deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh projektové dokumentace na rekonstrukci místních 
komunikací v trase od knihovny přes Husí rynek, kolem kulturního domu až po vjezd na 
silnici u Ficových. ZO pověřilo starostku projednat s projektantem dopracování projektu.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu na rozdělení stavebních parcel 
v areálu bývalého koupaliště.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost J. O. o pokácení 2 ořešáků na parcelách p. č. 83/1 
a 83/2 ve vlastnictví žadatele. Důvodem je nedobrý stav obou stromů. Kácení provede 
specializovaná firma.
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•	 ZO projednalo výši odměn členů zastupitelstev podle Přílohy k nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb. a schválilo ponechání měsíčních odměn pro zastupitele a místostarostu 
ve stávající výši.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost místostarosty obce Ing. Romana Hájka o povolení kácení 
dřevin rostoucích mimo les, a to:

a) 3 ks bříz na obecním pozemku p. č. 1702/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Tyto 
stromy rostou v těsné blízkosti RD čp. 104, jsou ve špatném stavu, uschlé větve ohrožují 
zdraví osob a majetek občanů.

b) 18 ks bříz, jasanů a náletových dřevin na obecních pozemcích p. č. 400/13, 400/12, 
400/11, 400/10, 400/16, 400/9, 400/2, 400/17 a 400/18 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova. V této lokalitě je část stromů ve špatném stavu a na uvedených pozemcích je 
plánována výstavba rodinných domů a sběrného dvora.

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že stromy jsou ve stavu, který uvádí žadatel  
a tyto skutečnosti jsou opodstatněné a dostačující pro vydání schválení kácení uvedených 
stromů. Obec Petrovice se vzdává práva na odvolání. Kácení stromů bude provedeno do 
měsíce března, v lokalitě vedle plánovaného sběrného dvora bude provedena náhradní 
výsadba.

•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej stromů určených k pokácení v lokalitě bývalého 
koupaliště (18 ks) a u hřbitova (3 ks). Stromy budou rozděleny do 3 skupin, a to:

 a) 3 ks před hlavním vchodem u hřbitova
 b) 9 ks v lokalitě bývalého koupaliště označených modrou visačkou
 c) 9 ks v lokalitě bývalého koupaliště označených červenou visačkou
 Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Zájemci doručí na obecní úřad 

nabídky v zalepené obálce označené „Nabídka dřevo – a)“, „Nabídka dřevo – b) modrá“, 
nebo „Nabídka dřevo – c) červená“. Nabídka uvnitř obálky musí obsahovat jméno žadatele 
a nabízenou cenu za odkup dřeva. Termín doručení nabídek je do čtvrtka 3. 1. 2019  
do 15 hodin na obecní úřad. Vyhodnocení nabídek bude provedeno na zasedání ZO 
dne 3. 1. 2019. Obec požaduje po vybraném majiteli dřeva, aby vše bylo odklizeno  
do 28. 2. 2019. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách.

Informace občanům

POPLATEK  ZA  ODPADY  2019:
Žádáme občany o úhradu povinného poplatku za odpady z domácností. Termín splatnosti 

je nejpozději do 30. 6., po tomto datu nebudou odpady vyvezeny u těch domů, kde není 
uhrazen poplatek. V letošním roce nedostanete známky na popelnice.

Poplatek můžete zaplatit buď v  hotovosti v  kanceláři obecního úřadu, nebo převodem 
na bankovní účet obce u České spořitelny (č. účtu 158 358 43 39/0800, variabilní symbol 
1340xxx = xxx znamená vaše číslo popisné).

Výše poplatku:
* roční poplatek za osobu trvale žijící v Petrovicích činí 500 Kč,
* roční poplatek za dům sloužící jako chalupa (není zde nikdo hlášen k trvalému 

pobytu) činí 500 Kč.
Místní podnikatele žádáme, aby si se svozovou firmou sami vyřídili smlouvu o nakládání 

s odpady a zaplatili si poctivě za odvoz odpadu vzniklý z podnikatelské činnosti. Děkujeme!
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POPLATEK  ZE  PSŮ:
Žádáme majitele psů o úhradu poplatku ze psů. Termín splatnosti je nejpozději  

do 30. 6. 2019. Na obecním úřadě si také můžete za 5 Kč zakoupit obecní známku pro svého 
psa. Poplatek můžete zaplatit buď v  hotovosti v  kanceláři obecního úřadu, nebo převodem 
na bankovní účet obce u České spořitelny (č. účtu 158 358 43 39/0800, variabilní symbol 
1341xxx = xxx znamená vaše číslo popisné).

Výše poplatku:
* 100 Kč za prvního psa,
* 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele.
Žádáme majitele psů o řádné očkování a rovněž řádné zabezpečení psa tak, aby 

se samovolně bez dozoru nepohyboval po obci. Opětovně žádáme o poctivé uklízení 
exkrementů, a to jak v obci, tak i při procházkách na mokřadech. Děkujeme za pochopení  
a Vaši svědomitost!!!

POPLATEK  ZA  NÁJEM  HROBOVÉHO  MÍSTA  NA  HŘBITOVĚ:
Na základě zákona č. 256/2001 Sb. žádáme občany, kteří mají v nájmu hrobové místo na 

místním hřbitově, aby se dostavili na obecní úřad v Petrovicích k sepsání nájemní smlouvy. 
Výše nájemného je stanovena na 25 Kč za 1 m2 za rok. Úhrada částky se provádí  

na 10 let a je možná buď v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem 
na účet Obce Petrovice číslo: 158 358 43 39/0800, variabilní symbol: 36320xxx   
(xxx = číslo hrobu). 

Žádáme majitele, aby nedocházelo k poškozování hrobového čísla, které je umístěno 
na boku pomníku. Oznamte tuto skutečnost i kamenické firmě, která vám případně bude 
renovovat kamenné pomníky. Děkujeme za vstřícnost a pochopení!

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 
OBLEČENÍ, LŮŽKOVIN, ZÁCLON, UTĚREK, RUČNÍKŮ,

 KABELEK, OBUVI, NÁDOBÍ, HRAČEK, KNIH
Ve spolupráci s Chráněnými dílnami Znojmo vyhlašujeme sbírku

ve dnech 18. 3. – 27. 3. 2019, věci můžete odevzdat na obecním úřadě.

SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU  2019:
(pneumatiky, elektronika, spotřebiče, zářivky, vyjeté oleje, zbytky barev a škodlivin)

čtvrtek 11. dubna    *   čtvrtek 5. září

SVOZ  OBJEMNÉHO  ODPADU  2019:
(koberce, matrace, nábytek)

V letošním roce bude svoz probíhat jiným způsobem, než na který jsme byli 
doposud zvyklí. Firma AVE přistaví do obce tři kontejnery 

(předběžně v termínu 12. – 14. dubna). 
Poté budou kontejnery odvezeny.

O termínu a způsobu svozu budete včas informováni.
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BUDOUCÍ STAVEBNÍ PARCELY A ZÁHUMENKY ZA HUMNY
Jak jsme již dříve oznámili, obci se podařilo vykoupit nebo směnit několik parcel v lokalitě 

Za humny, kde budou zanedlouho vytyčeny stavební parcely pro 4 rodinné domy. V současnosti 
probíhá zpracování geometrického plánu budoucí zastavitelné lokality a předpokládáme, 
že do půl roku bude možné zveřejnit záměr na prodej těchto stavebních parcel. Souběžně 
začne příprava projektové dokumentace na přivedení inženýrských sítí ke stavebním místům. 
Očekáváme, že stavební práce na vybudování inženýrských sítí budou probíhat během příštího 
roku. Z toho důvodu je letošní rok posledním rokem, kdy budou uživatelé záhumenek moci 
danou lokalitu využívat k pěstování plodin. Jako náhradní lokalita jim budou od podzimu 
po dohodě s AGRO družstvem k dispozici pozemky rovněž v lokalitě Za humny, ale blíže  
k Šibralovým. 

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH V OBCI

Zastupitelstvo obce Petrovice považuje za nutné seznámit vás, jakým způsobem probíhá 
v obci sečení trávy. V poslední době kolují po vesnici nepravdivé informace, proto dovolte 
objasnění.

Obec vlastní kromě obvyklého ručního nářadí také zahradní techniku (křovinořezy, travní 
sekačky, vozík s vlečkou a traktůrek), se kterou pracují výhradně zaměstnanci obce (Florián 
Vyžrálek, Ivana Frimelová a sezónně Arnošt Dyml). Tito pracovníci se starají o údržbu zeleně 
uvnitř obce. 

 

 

 

 

 

 

Na výřezech mapy je vyznačena plocha mokřadů 
a zatravněného pásu v protějším poli.

Co se týká mokřadních prvků, první rok po jejich 
vybudování (2016) prováděla sečení firma Kavyl, 
která sečení prováděla 3x do roka za cenu 72 981 Kč  
s DPH. Ke kvalitě a včasnosti provedeného sečení mělo 
zastupitelstvo výhrady. Pro rok 2017 nabídla firma Kavyl 
cenu 75 089 Kč s DPH. Zároveň předložil nabídku na 
údržbu tohoto krajinného prvku včetně zatravněného 
pásu v protějším poli Tomáš Vespalec z Petrovic za 
nižší cenu ve výši 60 000 Kč a ve větším rozsahu. Tato 
údržba se skládala z pokosu travních ploch v období 
květen – říjen, obžínání stromků a keřů minimálně  
3x ročně, úpravu chrániček a úvazek ke kůlům,  
3x ročně zalití stromků a keřů s dovozem vody.
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 Uvedenou nabídku p. Tomáše Vespalce 
zastupitelstvo obce schválilo. Následně 
spolupráce pokračovala i v roce 2018, kdy 
byla nabídka doplněna o vyvláčení a srovnání 
travních porostů lučními bránami.

Podotýkáme, že veškerou techniku, 
nářadí, nádrž na vodu a pohonné hmoty 
obec v tomto případě nezajišťuje. Není 
tedy pravda, že by obec panu Vespalcovi 
pořídila za drahé peníze malotraktor 
ani žádnou jinou techniku!!! Za tuto 
výše uvedenou práci, tj. údržbu plochy  
o výměře cca 2,5 ha vystavil p. Tomáš 
Vespalec obci fakturu a roční údržba 
stála 60 000 Kč za rok 2017, následně  
v roce 2018 pak 67 000 Kč. 

Po vyznačení turistické trasy  
„v Sádku“ a výsadbě lesoparku za 
fotbalovým hřištěm se obec obrátila na 
p. Tomáše Vespalce, zda by i tyto lokality 
včetně dalších polních cest mohl svou 
technikou udržovat. Za turistickou trasu 
včetně polních cest (vyvláčení a rovnání 
travního porostu cest lučními bránami 
nebo smykem, pokos trávy minimálně 3x 
během května až října na celkové ploše 
cca 0,5 ha) zaplatila obec na základě 
vystavené faktury 13 000 Kč. 

Za údržbu lesoparku (výměra 1,5 ha), 
která spočívala ve srovnání podkladu 
pro travní porost v místech plošného  
a křížového sečení pomocí kombinátoru 
a lučních bran, pokos trávy plošným, 
křížovým a liniovým sečením traktorovým 
mulčovačem minimálně 3x ročně v období 
květen až říjen zaplatila obec na základě 
vystavené faktury 29 000 Kč. 

V žádném případě se obec nebrání 
dalším nabídkám na údržbu těchto ploch. 
Pokud má někdo zájem starat se o tyto 
lokality se svou vlastní technikou ve výše 
uvedeném rozsahu, nechť dodá na obecní 
úřad svou nabídku. 

Po podzimních pracích na poli se občas 
projděte po polních cestách a uvidíte, jak 
vandalsky se někteří místní zemědělci 
chovají k „polňačkám“, které jsou mnohdy 
jedinou přístupovou cestou na pole, nemluvě 
o nově vyspravené cestě do vinohradů.  

„Sádek“

Lesopark

Polní cesty
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Navíc stále slyšíme kritiku, že se plochy sečou až příliš, jiní jsou názoru, že se seče málo, 
další by si přáli pokos v jinou dobu, myslivci by turistickou trasu zrušili úplně, zaznívá názor, 
že by se tráva neměla sekat vůbec atd. Věřte, že opravdu není v lidských silách vyhovět všem. 
V naší obci žije cca 350 obyvatel a každý může mít svůj pohled na věc odlišný. My se snažíme 
najít zlatou střední cestu.

Plochy jsou po dohodě sečeny dle potřeby průběžně (některé i 6x ročně) se snahou 
neposíct vše jednorázově a zachovat vždy např. kvetoucí pásy a zóny pro drobné živočichy.

Dvě poznámky k četnosti sečení travnatých ploch:
Mokřady byly vybudovány díky dotacím a podle dotačních pravidel je nutné po dobu 10 let 

provádět pokos podle projektové dokumentace, tj. min. 3x ročně. Zatravněný pás v poli naproti 
mokřadům slouží jako protierozní prvek, který zabraňuje rychlému odtoku vody při prudkých 
deštích. Pro jeho správnou funkci je nutné, aby byla tráva pravidelně sečena. Skutečnost, že 
poslední roky panuje nedostatek srážek neznamená, že nemůže přijít náhlý přívalový déšť a pak 
budeme rádi za funkčnost vybudovaných protierozních opatření. Funkčnost se ukázala například 
i loni v létě, kdy zatravněný pás a horní stupeň mokřadních prvků dokázal absorbovat prudký 
déšť a veškeré bláto se slámou zůstalo v tomto prostoru, aniž postihlo přilehlou komunikaci.  
Pro odpůrce sečení přidáme tip na procházku nesečeným porostem: mohou zkusit vyrazit 
do prostoru za ČOV mezi plotem zahrady za mlýnem a struhou. Ten je již několik let 
„bezzásahový“. Podotýkáme, že pozemky v uvedeném území nejsou ve vlastnictví obce, ale 
většího počtu fyzických osob. Takovýto neudržovaný porost na mokřadech určitě nechceme. 

Na závěr vyzýváme ty, kteří šíří po obci své domněnky, aby se nestyděli obrátit na obecní 
úřad, kde jim budou poskytnuty úplné informace. 

Ze života mateřské školy

S KAPŘÍKEM AŽ K VÁNOČNÍMU STROMEČKU…

Začalo to krásné období adventu, na které 
se s dětmi v naší petrovické školce vždycky moc 
těšíme. Zahájili jsme je jako každý rok zapálením 
svíčky na našem adventním věnci a povídáním 
o adventu, vánočním fotografováním pro naše 
nejbližší, tvořivou dílničkou, ve které jsme vyráběli 
andělíčka ze sádry v rámečku, návštěvou kouzelníka 
v naší mateřské škole. A pak už tu byl měsíc 
prosinec a s ním naše letošní adventní hra s názvem 
„S kapříkem až k vánočnímu stromečku…“. 

Každý den velký vánoční kapřík na nástěnce 
v šatně posílal dětem jednu šupinku plnou 
adventních úkolů a obrázků k prohlédnutí. Děti 
se snažily vždy nejen najít šupinku se správným 
datem, ale i splnit zadaný úkol a povídat si o tom, 
zda je kapřík spokojený s jejich počínáním. A že 
těch úkolů, ale i akcí bylo v tomto měsíci opravdu 
požehnaně. Nebyly to jen úkoly a akce pro děti, ale 
i pro jejich rodiče či prarodiče a my všichni jsme je 
zvládli na velkou „kapříkovskou pochvalu“. 
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No posuďte sami: od 3. do 7. prosince se naše školka změnila v peklo, které se hemžilo 
čerty – dětmi i zaměstnanci převlečenými do kostýmů pekelníků. Čertovský týden vyvrcholil 
6. prosince, kdy se konalo „Čertovské odpoledne malých i velkých čertů“.  Tentokrát za námi 
v kostýmech velkých čertů a čertic dorazili i rodiče či prarodiče, aby se nejprve podívali na 
vystoupení malých čertíků, a poté si všichni společně zařádili při plnění čertovských úkolů, 
soutěží, zacvičili si v překážkové dráze a zatančili při čertí diskotéce. 

Na závěr bylo i od našich čertic z kuchyně připraveno pro děti pohoštění v podobě upečených 
čertíků. Bylo to velmi zdařilé odpoledne, na které budou jistě děti dlouho vzpomínat.

   Velké poděkování patří rodině od Emilky Potůčkové: prababička Vespalcová přišla za 
námi do školky v úterý 11. prosince hned zrána péct a zdobit perníčky. A že to našim kuchařům 
a kuchařinkám šlo – no jen se podívejte:  Poděkování této rodině patří i za pomoc s výzdobou 
školky k adventu podarováním větviček a krásného vánočního stromečku.



13

   A byly tu další úkoly od našeho  kapříka: seznámit se s tradicemi adventu, Vánoc, udělat 
s našimi předškoláky všechny vánoční úkoly v jejich pracovních sešitech, oslavit narozeniny 
s dětmi narozenými v tomto měsíci, naučit se spoustu vánočních písniček, básniček  
a koled, splnit zajímavé úlohy měsíce prosince na interaktivní tabuli, namalovat nejen dopis 
Ježíškovi, ale i vyzdobit a přeměnit naši školku na vánoční  oblohu: a tak se vyráběla spousta 
vánočních andělíčků, hvězdiček, vánočních vystřihovánek na okna i do sítí, natahovala 
se vánoční světýlka, zdobil se stromeček a vyráběla se vánoční aranžmá na stolečky, ale  
i pro děti domů. Škoda jen, že právě v těchto dnech nejen některé děti, ale i jejich rodiny 
potrápila střevní chřipka, a tak příprava na vánoční vystoupení byla v ohrožení. Nebylo divu, 
vždyť hned v pondělí 17. prosince nás čekalo společně i s rodiči či prarodiči dětí „Setkání  
s vánoční kometou aneb na obloze plné vánočních hvězdiček“. A i když některé děti z důvodu 
nemoci se všech těch příprav k vystoupení nezúčastnily, přesto v tento den do školky přišly  
a v kostýmech vánočních hvězdiček a andílků to všichni zvládli na výbornou. 



14



15

Po vystoupení dětí následovala společná tvořivá dílnička s tetou Magdou z Domečku 
v Moravském Krumlově, při které jsme vyráběli z keramiky právě vánoční komety. A pak už 
nás vůně svíček, perníčků, vánočního cukroví, punče i chuťovek přilákala ke společnému 
zazpívání koledy a klidnému posezení s vyprávěním i rozbalováním dárečků od rodičů a dětí 
z naší vánoční tomboly. Domů jsme se rozcházeli až v podvečer s přáním pěkně prožitých 
svátečních dní nejen ve školce, ale i v kruhu rodinném…

   Byl čtvrtek 20. prosince a náš vánoční 
kapřík pochválil všechny děti za vzorné 
plnění všech prosincových úkolů a společně 
s Ježíškem připravil pro ně pod vánoční 
stromeček i v naší školce plno krásných 
dárečků. A protože některé děti byly již 
v tyto dny buď s rodiči doma nebo nemocné, 
zbytek dárečků jsme rozbalili ve školce až po 
vánočních prázdninách. Ale to už byl a je rok 
2019. A co si v něm  přát? Samozřejmě hlavně 
zdraví a štěstí, ale taky spoustu klidu, pohody 
a krásně prožitých chvil nejen s dětmi v naší 
mateřské škole, ale i v jejich rodinách i u Vás 
všech doma. Buďme k sobě, ale i k naší přírodě, 
zvířatům a celé naší planetě všichni navzájem 
ohleduplnější, vstřícnější a laskavější, prostě 
a jednoduše – mějme se rádi…

Zdeňka Müllerová, 
ředitelka Mateřské školy v Petrovicích

Závěrem chci ještě jménem všech 
zaměstnanců poděkovat paní starostce Ireně 
Záviškové a celému zastupitelstvu naší obce 
za jejich vzornou spolupráci a podporu naší 
mateřské školy v roce 2018. 
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Věřím i nadále, že v tomto duchu budeme pokračovat v roce 2019, kdy Zastupitelstvo 
obce Petrovice jako náš zřizovatel naplánovalo v letních měsících zhotovení nové střechy, 
uvnitř budovy pak rozvedení zcela nové elektroinstalace, a poté vymalování budovy. 

Z důvodu časové náročnosti těchto oprav oznamuji všem rodičům dětí, ale i našim 
strávníkům, že bude mateřská škola i školní jídelna v měsíci červenci a srpnu 2019 uzavřena. 
Děkujeme za pochopení.

Okénko do školní kuchyně

ITALSKÝ  GULÁŠ    (5 porcí)

vepř. plec   0,5 kg
tuk    5 dkg
cibule   8 dkg
ml. paprika   1,5 dkg
rajč. protlak   4 dkg
hl. mouka   6 dkg
sůl, drcený kmín, česnek, ml. pepř
sýr na posypání  8 dkg

Maso nahrubo umeleme. Na tuku osmažíme dorůžova nakrájenou cibuli, přidáme mletou 
papriku, zalijeme vodou a přidáme namleté maso. Okořeníme solí, kmínem, česnekem  
a protlakem. Dusíme do poloměkka. Zahustíme moukou rozmíchanou ve vodě.

Podáváme s vařenými špagetami a strouhaným sýrem.

Informace z knihovny

STATISTIKA ZA ROK 2018

Místní knihovna má k 31. 12. 2018 celkem 54 čtenářů a navštívilo ji 228 čtenářů. 
Vypůjčili si celkem 679 knih, z toho beletrii pro dospělé 216 a beletrii pro děti 142. Naučnou 
literaturu pro dospělé 102 knih a pro děti 70 knih. Časopisů si půjčili 142 ks.

Provozní doba místní knihovny je každý pátek od 17 do 19 hodin. 
Další službou knihovny je obalování vašich knih a učebnic do fólie za jednotný poplatek 

10 Kč. Roční příspěvek za půjčovné je 20 Kč.

Přeji Všem čtenářům v novém roce 2019 pevné zdraví, 
hodně štěstí, úspěchy a bohaté čtenářské zážitky!

knihovnice D. Klikarová
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Uskutečněné akce

VINOBRANÍ
V sobotu 13. října uspořádali místní zahrádkáři tradiční taneční zábavu „Vinobraní“. 

Tematicky vyzdobený sál kulturního domu přivítal více než dvě stovky spokojených 
návštěvníků. K tanci, poslechu, dobré náladě a také společnému zpěvu zahráli zúčastněným 
členové hudební skupiny Fantazie.

PETROVICE SLAVILY STO LET KONCE VÁLKY 
A VZNIKU REPUBLIKY

Neděle 28. října 2018 byla pro naši zemi mimořádně slavnostní. Právě v letošním roce 
si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky a současně i konec útrap první 
světové války.

V naší obci uspořádali nově zvolení zastupitelé slavnostní odpoledne. Program začal  
v 15 hodin u pomníku padlých v obou válkách. Čestnou stráž drželi členové místního hasičského 
sboru. V samotném úvodu zahrál státní hymnu mladý trumpetista Petrovanky Martin Pelaj 
z Vémyslic a místostarosta obce Roman Hájek umístil k pomníku věnec v barvách trikolóry. 
Poté všechny přítomné uvítala starostka obce Irena Závišková, která následně vyzvala k uctění 
památky padlých minutou ticha. Dále se slova ujali pozvaní hosté – pan děkan Pavel Vybíhal  
a historik Jihomoravského muzea Znojmo PhDr. Jiří Kacetl. Během projevu si občané poslechli 
velmi pěkné kázání pana děkana a společně se pomodlili. Odborník na vojenskou historii  
dr. Jiří Kacetl promluvil o vzniku, průběhu i konci války a podrobně popsal utrpení a neradostný 
život lidí, kteří tuto hrůzu prožívali.

Kolem pomníku bylo rozsvíceno 16 svíček za každého padlého vojáka ve Velké válce. 
Asi po půl hodině následovala druhá část programu v parčíku u autobusové zastávky. Zde 

opět promluvila ke všem přítomným starostka obce. Děti z MŠ Petrovice zazpívaly písničky  
a zarecitovaly básničky na oslavu naší vlasti. A pak se děti pustily do práce. Pomohly přihodit 
hlínu ke kořenům nově vysázené lípy, která se pro budoucí generace stane připomínkou 
nejen oslavy republiky, ale tichým svědkem veškerého dění v obci. S výsadbou pak za zpěvu 
Petrovického pěveckého sboru pomohli zájemci z řad veřejnosti a dnes nám v průčelí parčíku 
stojí krásný mladý strom.

Kdo chtěl, mohl se občerstvit čajem, svařeným vínem, chlebem se škvarkovou pomazánkou, 
buchtičkami nebo cukrovím. Podle původní receptury na „Masarykovo cukroví“ je pro všechny 
napekly Libuše Bognerová, Marie Daňhelové, Ivana Frimelová a Irena Závišková. Cukroví 
je velmi jednoduché na přípravu, není příliš sladké a kdo má rád ořechy, určitě si přijde  
na své. 

Posledním bodem programu byla od 17.30 hodin v sále kulturního domu beseda Bronislava 
a Evy Grunových na téma „Velká válka“. Posluchači se dozvěděli spoustu zajímavých informací  
o válce, bitvách, odvedených mužích z našeho regionu a pomnících obětem.

Program slavnostního odpoledne skončil za tmy. U pomníku zářily plamínky svíček, které 
připomínaly vyhaslé životy mladých mužů, kteří se do Petrovic ke svým rodinám už nikdy 
nevrátili. Čest jejich památce!
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PŘED STO ROKY SKONČILA PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

11. listopad 2018 jsme si nepřipomínali pouze jako svátek sv. Martina. Na tento den 
připadlo sté výročí od konce nejkrutějšího a nejkrvavějšího válečného konfliktu, které lidstvo 
do té doby poznalo – první světové války. Právě 11. listopadu 1918 v 11 hodin vstoupilo 
v platnost příměří mezi Německou říší na straně jedné a mocnostmi Dohody, především 
Francií, Velkou Británií, Itálií a Spojenými státy americkými na straně druhé. Německo bylo 
posledním bojujícím státem tzv. Čtyřspolku, jehož další členové z boje postupně odpadávali 
během podzimu 1918: 29. září Bulharské carství, 30. října Osmanská říše (Turecko) a konečně 
3. listopadu 1918, ve vile Giusti u italské Padovy, i habsburské mocnářství, jehož byly země 
Koruny české po čtyři staletí neodmyslitelnou součástí. 

V momentě, kdy osychal inkoust podpisů pod tvrdými podmínkami příměří, přestávalo 
Rakousko-Uhersko de facto existovat. V návaznosti na federalizační manifest rakouského 
císaře Karla, krále českého a markraběte moravského, začaly jednotlivé národní 
politické reprezentace vyhlašovat své vlastní národní státy, československý nevyjímaje. 
Idealistická představa blahoslaveného císaře Karla, že tyto státy zůstanou ve společném  
zahraničně-politickém a obchodním svazku (po vzoru dnešní Evropské unie) pod hlavou 
společného panovníka, vzala brzy za své. Vítěznou cestu Evropou razila státní forma republiky. 
Když socialistická revoluce v Berlíně svrhla 9. listopadu 1918 německého císaře Viléma II., 
došlo záhy i na našeho Karla. Dne 11. listopadu rezignoval na vládu ve Vídni, o dva dny 
později i na vládu v Budapešti. Dne 14. listopadu padla monarchie i u nás: na prvním zasedání 
Revolučního národního shromáždění v Praze byli Habsburkové sesazeni z trůnu a provolána 
republika s prezidentem Masarykem v čele. 

S velkou válkou přicházejí velké změny. Ale jak na ně reagovali naši pradědové a prababičky, 
prostí občané, na které válka dolehla se všemi důsledky nejtvrději? Naši muži museli podle 
platného branného zákona již v létě 1914 narukovat do války. Rodáci z Moravskokrumlovska, 
Znojemska, Moravskobudějovicka, Mikulovska a Hustopečska byli většinou příslušníky 
moravského c. a k. 99. pěšího pluku, který si hned po prvních bojích na území dnešního 
Polska vysloužil za svoji odolnost a chrabrost od ruských nepřátel přezdívku „Žlutí čerti“. 
Rusové trápili naše pradědy až do léta 1917, kdy se po debaklu Kerenského ofenzívy jejich 
branná moc rozložila. Jihomoravské pluky byly potom přemístěny na italskou frontu. Nejprve 
se stihly ještě zapojit do poslední bitvy na řece Soči v Rakouském Přímoří (dnes Slovinsko) 
a po slavném průlomu u Kobaridu na konci října 1917 postoupily o 120 kilometrů na západ, 
na řeku Piavu a do horského masivu Monte Grappa, kde strávily poslední válečný rok 1918. 
Ještě v okamžiku, kdy byl v Praze vyhlášen samostatný československý stát, naši pradědové 
s obdivuhodnou vytrvalostí bojovali proti přesile italských vojsk, posílených Brity a Francouzi. 
Teprve v noci na 31. října přišel rozkaz opustit bojové pozice a vydat se na ústup. Znojemskému 
99. pluku připadl úkol krýt ústupový manévr a odrážet dotírajícího nepřítele. A jelikož Italové 
nečestně oddalovali okamžik klidu zbraní až na 4. listopad odpoledne, dostalo se mnoho 
našich pradědů v posledních hodinách války do nezaslouženého zajetí. Jejich návrat domů se 
protáhl často až na půl roku.

Spolu s muži na frontě trpěly i jejich rodiny doma. Mizerné zásobování potravinami  
a dalšími komoditami se v roce 1917 začalo stávat neúnosným. Osamocené matky musely 
svojí prací uživit neustále hladové děti, což často vedlo ke zkratkovým jednáním a mnoha 
zoufalstvím. Bezprizorní mládež bez otců zhrubla, začala se protloukat životem na vlastní 
pěst. To vše pak formovalo jejich životní kariéry dlouho po skončení války. 

První světová válka trvala 51 měsíců. Mobilizováno bylo celkem 44,6 milionu mužů 
na straně Dohody, 25,6 milionů mužů na straně Čtyřspolku, z nichž 9 milionů připadá na 
Rakousko-Uhersko a z toho 1,5 milionů na země Koruny české. 
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Následkem bojů padlo 5,4 milionů mužů na straně Dohody, 4,1 milionu mužů na straně 
Čtyřspolku, z nichž 1,2 milionu připadá na Rakousko-Uhersko, z toho 290 tisíc na země Koruny 
české. V politickém okrese moravskokrumlovském (včetně Hrotovicka) bylo mobilizováno 
4.668 mužů, z nichž asi 900 padlo, 748 bylo těžce raněno, 85 zůstalo trvalými invalidy. Po 
padlých zde zůstalo 230 vdov a 614 sirotků.  Nechť Bůh již nikdy nedopustí, aby se katastrofa 
oněch válečných let opakovala!

Jiří Kacetl

MASARYKOVO  CUKROVÍ
světlá varianta:    tmavá varianta:
180 g ořechů (vlašské nebo lískové) 180 g vlašských ořechů 
300 g hladké mouky   300 g hladké mouky
200 g másla    200 g másla
100 g krupicového cukru   100 g krupicového cukru
1 – 2 žloutky    1 – 2 žloutky
moučkový cukr na obalení  1 lžíce kakaa holands.typu
     moučkový cukr na obalení

Lískové ořechy opražíme na plechu při 210 °C asi 10 minut 
a poté promneme v utěrce, abychom je zbavili hnědé slupky. 
Ořechy (lískové nebo vlašské) namočíme přes noc do vody. Pak 
je propláchneme a nahrubo nasekáme.

Ze všech surovin vypracujeme těsto. Vytvarujeme z něj  
2–4 válečky o průměru asi 4 cm. Válečky necháme v chladnu 
řádně ztuhnout. Poté válečky krájíme ostrým nožem na plátky  
o síle asi 0,5 cm. Klademe je na plech vyložený pečicím papírem          
a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 10 minut. Teplé 
obalujeme v moučkovém cukru. Z jedné dávky je asi 80 ks. 
Dobrou chuť!

HURÁ NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Na pátek 9. listopadu se těšily mnohé děti, že se opět po roce zúčastní petrovického 
lampionového průvodu, který je specifický svým programem na hřišti. Krátce po 17. hodině vyrazil 
od kostela průvod asi stovky dětí v doprovodu rodičů a prarodičů směrem k fotbalovému hřišti. Po 
chvíli se tady zjevila čarodějnice Morgana z říše kouzel. S sebou měla opět svoje pomocníky, kteří 
se nebojí ohně a přítomným to dokázali svým uměním. Čarodějnice však kouzlila dál a u lesíka 
na konci hřiště se doslova spustila ohňová šou. Celý prostor se nádherné ozářil a krásu světel 
umocnila hudba. Poté se děti zabavily v rukodělných dílničkách, kde si vyrobily pěkné dárečky 
na památku. Kdo se nebál, vyrazil na strašidelnou stezku odvahy. Během zdolání trasy na děti 
čekalo několik strašidel a tajemných bytostí. V cíli se některým leskly v očích slzy, ale všechny 
děti byly velmi šikovné a odvážné. Za svou statečnost získaly v cíli čestné uznání, sladkou odměnu  
a drobné dárečky. Celkem stezku odvahy absolvovalo 95 dětí. Nechybělo ani občerstvení. Teplý 
čaj, svařené víno, voňavé topinky či uzená cigára přišly vhod.
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Tělovýchovná jednota Petrovice děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci 
této akce. Velké poděkování patří sponzorům za podporu: Ohňostroje Jiří Frimel, Petrovice * 
Pila Josef Janšta, Petrovice * Aqotec, s. r. o., Tomáš Dyml, Hodonice * Aditeg, s. r. o., Lukáš 
Dyml, Vrbovec * AGRO družstvo Petrovice * SD Jednota Moravský Krumlov * Pohostinství Iveta 
Jandásková, Petrovice * ČZS Petrovice * SPK Petrovice * Obec Petrovice.

NAŠI NEJMLADŠÍ OBČÁNCI BYLI STŘEDEM POZORNOSTI

Po dlouhých dvou letech se opět konalo slavnostní vítání občánků. Na neděli 25. listopadu 
přijali pozvání rodiče dětí, kteří měli zájem se této obecní slavnosti zúčastnit. V obřadní 
místnosti obecního úřadu vystoupily v krátkém programu žákyně ZŠ Lesonice. Poté následoval 
proslov starostky obce Ireny Záviškové, která všechny přivítala, představila děti a jejich 
rodiče a po krátkém projevu byly rodičům našich nejmladších občánků předány dárky na 
památku.
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A které děti byly slavnostně uvítány do života naší obce?

1. Kamil Karandyszewský, nar.  30. 5. 2017
 se svými rodiči Michaelou a Martinem Karandyszewskými
2. Ondřej Vespalec, nar. 29. 8. 2017
 se svými rodiči Zuzanou a Tomášem Vespalcovými
3. Inna Kertész, nar. 17. 4. 2018
 se svými rodiči Radkou Hynkovou a Balázsem Kertészem
4. Klaudie Machů, nar. 2. 10. 2018
 se svými rodiči Terezou a Josefem Machů

Přejeme jim pevné zdraví a aby se Petrovice staly jejich domovem, kde budou šťastní  
a bude se jim zde dobře žít!
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S KNIHOVNOU

Rok se s rokem sešel a opět jsme se setkali v kulturním domě na vánočním tvoření. V úterý 
27. listopadu 2018 přišli rodiče nebo prarodiče s dětmi, aby si mohli vyrobit pěkná vánoční 
přání, ozdoby, drobné dárky nebo i různé vánoční dekorace. Pracovali s různým výtvarným 
materiálem, s nevšedními technikami, při které nechyběla nápaditost, fantazie a kreativita 
všech přítomných. Vánoční atmosféra byla doprovázena koledami, teplým čajem a perníčky. 

SVATÝ MIKULÁŠ ZAVÍTAL DO PETROVIC

Než jsme se nadáli, přišel prosinec a děti napjatě očekávaly vzácnou návštěvu. Po roce 
si je opět přišel zkontrolovat Mikuláš v doprovodu anděla, k nimž se přidali čerti a čertice 
z pekla. Tak jako každý rok děti slibovaly, vzlykaly a vzorně zpívaly či recitovaly. Děti byly ale 
po celý rok vcelku hodné, a tak byly obdarovány balíčky ovoce a sladkostí. Některé za drobné 
zlobení našly ve svém balíčku bramboru, cibuli, česnek nebo uhlí. To pro výstrahu, aby se 
polepšily. Jednoho hocha si čerti už už chtěli odnést, ale nakonec vše dobře dopadlo. Za rok 
se ukáže, jak děti plní své sliby…

SLAVNOST SVĚTLA SE ZPĚVY Z TAIZÉ

Slavnost světla se zpěvy z Taizé již potřetí doputovala do Petrovic. V podvečer druhé 
adventní neděle se petrovický kostel z poloviny zaplnil lidmi dobré vůle z Petrovic i okolí 
ke společné meditativní modlitbě. Součástí slavnosti byl i oblíbený hudební doprovod. Zpěv  
a hru na varhany zajistil Petr Eckl, na housle a flétnu doprovázela pravidelná účastnice  
a hráčka na housle a flétnu Štěpánka Grunová. Slovem provázel Jan Slavík a požehnal nám děkan 
Pavel Vybíhal. Tato forma modlitby je posilou našeho duchovního života nejen v adventním 
čase. Děkujeme jezeřansko-maršovickým farníkům a budeme se těšit zase za rok. 

Eva Grunová
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TĚSNĚ PŘED VÁNOCEMI JSME SE SEŠLI 
U ROZSVÍCENÉHO STROMU

Tak už je to tady! S blížícími se svátky se ve středu 19. prosince scházíme u vánočního 
stromu. Opět do naší obce zavítali žáci a učitelky ze ZŠ Lesonice, aby nás vánočně naladili  
a zpříjemnili poslední adventní týden. 

Během programu žáci a žákyně recitovali, zpívali a hráli na flétny. Za jejich vydařené 
vystoupení sklidili zasloužený potlesk, navíc byli obdarováni balíčkem sladkostí. Zkrátka 
nepřišly ani přítomné děti z publika. 

Dospělí si mohli zakoupit něco teplého na zahřátí – svařené víno, vánoční punč nebo 
gulášovou polévku. Školní družina měla připravený stánek a zájemci si mohli zakoupit velice 
vkusné a nápadité výrobky.
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VÁNOČNÍ  KONCERT  V  PETROVICKÉM  KOSTELE

K vánočním svátkům patří v Petrovicích neodmyslitelně vánoční koncert, který se tradičně 
konal 26. prosince. Místa v lavicích se už půl hodiny před začátkem koncertu začala obsazovat 
a kdo se dostavil těsně před začátkem koncertu v 16 hodin, musel se spokojit s místem  
k stání. Letos koncert zahájila Dechová hudba Petrovanka pod vedením kapelníka Petra 
Brezničana. Jako druhý v pořadí vystoupil Petrovický pěvecký sbor, jehož členy jsou děti 
a mládež nejen z Petrovic, ale také z blízkého okolí, kteří však mají v naší obci příbuzné. 
Vedoucí sboru je Pavla Vespalcová z Petrovic. Koncert poctil svou návštěvou také pan děkan 
Pavel Vybíhal.

Děkujeme všem návštěvníkům koncertu za účast, velký potlesk účinkujícím a dobrovolný 
příspěvek ve výši 5 370 Kč pro potřeby kostela.
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STOLNÍ TENIS SI ZAHRÁLI MALÍ I VELCÍ

Dne 27. 12. 2018 proběhl pod hlavičkou TJ Petrovice již 2. Turnaj ve stolním tenise. Letos 
se účastnilo 13 nadšených “pinpongářů”. Po vysvětlení a seznámení se s pravidly jsme začali 
hrát. Hrálo se ve dvou kategoriích na dvou stolech. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií 
- 1. kategorie muži, 2. kategorie smíšená - ženy a děti.

Po dvouhodinovém boji bylo rozhodnuto. Ve smíšené kategorii se o vítězné pozice 
rozdělila rodina Hercikova, kdy Matěj všechny nelítostně rozdrtil a vyhrál 1. místo, 2. místo 
Gabriela Velebová a 3. příčku obsadil Jakub Hercik. Zato v kategorii mužů to byl nelítostný  
a nemilosrdný souboj. Na 1. místě se umístil Luděk Krejčí, 2. Ivoš Kylián a 3. Ladislav  
Tréšek.

Děkujeme všem hráčům za účast a děkujeme sponzorům - obec Petrovice, Pohostinství 
Jandásková Petrovice, Tomáš Vespalec Petrovice a TJ Petrovice.

SILVESTR

Poslední den roku 2018 patřil Silvestrovské zábavě, kterou připravili opět místní zahrádkáři 
v kulturním domě. K tanci i poslechu hrála skupina Urgent z Hostěradic. 

Přes nečekaně nízkou návštěvnost se účastníci akce dobře bavili až do pozdních nočních 
hodin a společně přivítali začátek nového roku 2019. 

Slabá návštěvnost zábavy je však důvodem, že tato akce byla zřejmě poslední Silvestrovskou 
zábavou se živou kapelou.
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Pozvánky na akce v roce2019

datum název akce místo konání pořadatel

ne 6.1. Tříkrálová sbírka obec Petrovice Obl. charita Znojmo

pá 18.1. Hasičský ples KD od 20 hod. SDH 

ne 3. 2. Dětský maškarní karneval KD od 14 hod. chasa

so 23. 2. Ochutnávka vepřových pokrmů hřiště TJ a SPK

so 2. 3. 18. Masopustní průvod obec SPK

so 9. 3. 18. Masopustní zábava KD od 20 hod. SPK

březen ? Velikonoční tvoření KD Místní knihovna

ne 7. 4. Smrtolka obec místní děvčata

ne 14. 4. Smrtolková hostina KD místní děvčata

pá 19. 4. Hrkání obec místní hoši

so 20. 4. Hrkání obec místní hoši

so 27. 4. 6. Otevření doškové chalupy u došk. chalupy OÚ

út 30. 4. Slet čarodějnic hřiště TJ

st 1. 5. 14. Petrovický košt obecní sklep ČZS

so 11. 5. Moravskokrumlovskem na kole mikroregion MK DSO 

červen ? Turnaj v ruských kuželkách hřiště u KD TJ

červen ? 3. Petrovické kotlik a cimbálka u KD Pohostinství 

so 15. 6. 100 let Sokola v Lesonicích sokolovna TJS Lesonice

so 27.7. Turnaj v discgolfu hřiště Discgolfový tým

so 24.8. 11. Simpsnův zrychlený přesun obec SPK

srpen ? Malý festival loutky KD OÚ a MěKS MK

so 14.9. Tradiční hody KD OÚ a chasa

ne 15.9. Tradiční hody KD OÚ a chasa

so 12.10. Vinobraní – taneční zábava KD od 20 hod. ČZS

so 9.11. Lamp. průvod a stezka odvahy hřiště TJ

čt 5.12. Mikuláš obec chasa

prosinec ? Vánoční tvoření KD Místní knihovna

prosinec ? Setkání u vánočního stromu obec OÚ a ZŠ Lesonice
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čt 26.12. Vánoční koncert kostel OÚ

pá 27.12. Turnaj ve stolním tenise KD TJ

duben 
-říjen

otevřeno muzeum v doškové 
chalupě

výstava 100 let 
Sokola OÚ

jaro 
a podzim fotbalové zápasy místního oddílu hřiště TJ

ROZPIS CVIČENÍ

pondělí Pilates pro ženy i muže 
od 18 h. KD Petrovice Jan Hejl, trenér

pondělí Všestrannost dětí od 17 hod. sokolovna Les. TJS Lesonice – J. Pavlů

úterý Florbal děti od 17 hod. sokolovna Les. TJS – P. Lichovník

středa Florbal muži od 18 hod. sokolovna Les. TJS – P. Lichovník

čtvrtek Rodiče s dětmi od 16 hod. sokolovna Les. TJS – L. Pavlů

čtvrtek Mažoretky od 16.30 hod. sokolovna Les. TJS – S. Houdková

čtvrtky Zdravotní cvičení ženy od 18 h. sokolovna Les. TJS – L. Vaníčková

pátek Fotbal děti od 17 hod. (v sezóně) sokolovna Les. TJS – J. Pavlů

vysvětlivky zkratek: KD = kulturní dům * SDH = Sbor dobrovolných hasičů * TJ = 
Tělovýchovná jednota * TJS Les. = Tělocvičná jednota Sokol Lesonice * SPK = Simpsnův pivní 
klub * ČZS = Český zahrádkářský svaz * OÚ = obecní úřad * DSO = Dobrovolný svazek obcí 
(mikroregion Moravskokrumlovsko) * MěKS MK = Městské kulturní středisko Moravský Krumlov 
* ZŠ = základní škola * ? = termín konání bude upřesněn

Společenská kronika za rok 2018
sňatky:
26. 5.   Soňa Zipfelová a Vladimír Dvorský
25. 8.   Štěpánka Janštová a Tomáš Bašta
10. 11.   Simona Koníková a Milan Jakeš

narodili se:
17. 4.   Inna Kertész
11. 7.   David Ondráček
2. 10.   Klaudie Machů
31. 12.    Nella Vítková
zemřeli:
20. 8.   Františka Krejčová
10. 9.    Petr Kučera
4. 10.    Rudolf Sláma
9. 12.   Miroslav Mendl
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přihlášeni:
7. 4.     Zbyněk Vespalec
16. 7.   Petr Šoukal
3. 10.    Aneta Lasáková
2. 11.    Josef Machů

odhlášeni:
17. 1.   Petr Seknička
14. 5.   František Solař
20. 6.   Kristýna Sobotková

nejstarší ženy v obci:  paní Anna Hynková, nar. 1934
    paní Růžena Sobolová, nar. 1935

nejstarší muž v obci:  pan František Sedláček, nar. 1929

celkový počet obyvatel k 31. 12. 2018:   368
   mužů:    151
   žen:    151
   dětí od 15 do 18 let:      8
   dětí do 15 let:       58

průměrný věk obyvatelstva: 42,16 let

Ze sportu

Tabulka okresní fotbalové soutěže IV. třídy skupiny B 

po podzimní části 2018/19

# KLUB Z V R P S B

1. Rakšice B 9 7 0 2 31:15 21

2. Rybníky 9 7 0 2 28:17 21

3. Miroslav C 9 5 1 3 28:12 16

4. Višňové B 9 5 1 3 19:12 16

5. Prosiměřice B 9 5 0 4 29:19 15

6. Branišovice 9 4 1 4 23:25 13

7. Olbramovice-Bohutice B 9 4 1 4 15:20 13

8. Petrovice 9 3 2 4 21:30 11

9. Dobřínsko 9 2 0 7 19:27 6

10. Tavíkovice 9 0 0 9 2:38 0
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Psychologie pro každého

MÍT nebo BÝT?

Sice už si zvykáme na nové kalendáře roku 2019, ale ráda bych se ještě vrátila do 
posledního měsíce roku loňského.

Prosinec je zvláštní. Krásný i náročný zároveň. Adventní čas otevírá dvířka do dětství, 
málokomu se vyhnou vzpomínky, jak jsme se jako malí těšili na Vánoce. Ať už pro nás 
bývaly pěkné, nebo je máme spojené se zklamáním, probouzí se v nás potřeba připravit 
tentokrát hezké zážitky pro sebe, pro svůj protějšek, pro děti, vnoučata. Lámeme si 
hlavu, co by tu správnou vánoční atmosféru vykouzlilo a my a naši blízcí jsme mohli BÝT 
těch pár svátečních dní v roce opravdu šťastní a veselí. Nejpozději tady ale může dojít ke 
srážce s realitou. Jak stihnout BÝT v adventu s rodinou, přáteli a v pohodě a zároveň MÍT 
doma uklizeno, napečeno, nazdobeno? Na jaké z těch potěšení a vánočních zázraků MÁME 
peníze a čas na jejich přípravu?  

Vánocemi, ať už byly jakékoliv, ale rok nekončí. Ještě jsme se ani nevzpamatovali 
z nadílky a návštěv a už se musíme starat o to, jak rok důstojně zakončit. Přestože 
oslava posledního dne v roce nebývá tak úzce spojena s emotivními vzpomínkami z dětství 
ani s náročnou ježíškovsko-santaklausovskou mytologií, nevyhne se nám bilancování 
starého roku a plánování roku nového. Je zajímavé porovnat si tradiční přání k Vánocům 
a do nového roku. Zatímco k Vánocům si přejeme nejčastěji, ať jsou šťastné, veselé  
a nanejvýš štědré (přičemž tuto kvalitu můžeme tak trochu delegovat na Ježíška), zdraví, 
štěstí, lásku a spokojenost si přejeme v podstatě stále, ale do nového roku si tradičně 
přejeme také úspěch. Úspěch vnímá každý jinak. Znovu stojíme před otázkou, jestli jsme 
spokojeni s tím, kým JSME a s tím, co MÁME, nebo jestli bychom se chtěli změnit nebo mít 
to, co zatím nemáme. Nikdo nejsme dokonalí a jistá míra nespokojenosti je v pořádku. 
Jen si musíme dobře uvědomit, do jaké míry je změna reálná a za jakou cenu.

Je zajímavé, jak důležité jsou pro naši spokojenost věci, které se dají nějak vyčíslit. 
Například výše platu nebo částka na účtu. Častým měřítkem spokojenosti sám se sebou 
je náš zevnějšek. Konkrétně tělesná hmotnost. Dá se totiž také dobře měřit. Většinou 
toužíme po něčem, co ještě nemáme, ale za svou ideální hmotnost zpravidla považujeme 
takovou, kterou jsme měli dříve. I zde je nutné dobře se zamyslet nad ideálem, ke 
kterému se upínáme a nad obětmi, které bychom pro jeho dosažení museli přinést. Pokud 
chceme být atraktivnější pro svůj protějšek, tak bude možná pro vztah lepší chodit spolu 
na procházky než trávit mnoho hodin v tělocvičně. Sportem možná zhubneme rychleji, 
ale je otázka, jestli si mezi tím náš osamocený protějšek nevyhlídne někoho jiného, 
třeba i tlustějšího, který s ním bude trávit víc času. Je asi dobré vnímat i jiné své kvality  
a neupínat se pouze k číselným hodnotám tělesné hmotnosti z minulosti. Třeba po 
narození jsme vážili něco kolem tří kilogramů, což je hmotnost, které se dá přiblížit asi 
jedině kremací.   

Ještě mnohem záludnější je to s vlastněním věcí coby cestou ke spokojenosti  
a měřítkem úspěchu. Občas si ani neuvědomujeme, jak moc nás ovlivňuje všudypřítomná 
reklama a jak nesmírně obtížné je vymezit se proti diktátu konzumu, který se zdá být 
momentálně nejsilnější hybnou silou celé společnosti. Za velký výběr a téměř neomezené 
možnosti platíme obrovskou cenu – čas. Čas, ve kterém vyděláváme peníze a čas, ve 
kterém věci pořizujeme. Asi už nikdo nespočítá, kolik času stál rodinu např. velký nákup 
v roce 1989 a kolik v roce 2019. 
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Obávám se, že nás tehdy ani sebedelší fronta nezdržela tolik, jako dnes nutnost vybrat 
si srovnatelný výrobek od 10 různých značek, orientovat se v tom, které produkty jsou 
z dovozu, které používají palmový olej, které obsahují nebezpečné konzervační látky nebo 
barviva, jsou baleny ve zbytečném množství obalů, kvůli jejich výrobě trpěli lidé, zvířata 
nebo příroda a případně je vyrobila firma, kterou nechceme podporovat. A tu frontu 
máme koneckonců u pokladny taky. Podobně jako další příklad. Kompletní „ovládnutí“ 
prvního mobilního telefonu stálo asi hodinu. Současné chytré telefony vyžadují daleko 
víc času jen na to, abychom si je základním způsobem ochočili, nemluvě o všech jejich 
možnostech, které stejně málokdo využije. Pár hodin se tak o svátcích místo milému 
povídání s chytrými lidmi necháme frustrovat chytrým telefonem. 

Na začátku zbytečného konzumu přitom často stojí nějaká vnitřní nespokojenost nebo 
pochyby. V naší hlavě funguje klamná představa, jakou využívá reklama: Když máme 
něco stejného nebo děláme něco stejně jako někdo úspěšný, krásný a sympatický, určitě 
budeme také stejně šťastní! Jak si jinak vysvětlit, že si kupujeme kávovary, které se 
nám nevejdou do kuchyně, auta, která se nám nevejdou do garáže a drahé pruty na ryby, 
které pak stojí v koutě, protože trávíme hodně času v práci, abychom to všechno zaplatili  
a nemáme čas zajít k rybníku. Před každým, byť sebemenším nákupem, je dobré položit 
si zásadní otázky: Jakou změnu v mém životě zakoupením věci očekávám? Je ta věc pro 
žádanou změnu nutná? Nemohu změny docílit i jinak?

Když se vrátím zpátky do svátečních dní, nemohu nevzpomenout jednu krásnou pohádku: 
Sedmero krkavců režisérky Alice Nellis s Marthou Issovou v hlavní roli Bohdanky. V rodině 
vesnického pekaře se narodilo sedm synů. Pekařka však velmi toužila po dceři. Moudrá 
čarodějnice jí sice říkala, že mít sedm zdravých synů je velký dar, ale pekařka se ze svého 
mateřství netěšila. Když se snažila svůj osud změnit kouzlem, nechtěně své syny zaklela 
do krkavců. Později se jí narodila dcera Bohdanka, která se rozhodla bratry osvobodit. 
Vzdala se svého pohodlí, vystavila se velké bolesti a útrapám, málem přišla o muže, o dítě  
i o vlastní život. Vše kvůli tomu, aby odčinila neskromné a nepokorné přání své matky. Občas 
mě napadá, jestli naše generace svou neskromností a nepokorou nezaklíná nevědomky 
své děti, které pak budou muset platit naše dluhy v podobě světa nedoceňujícího dobré 
mezilidské vztahy, zničeného životního prostředí, vyčerpaných přírodních zdrojů a hrozby 
válek o úrodnou zemi, vodu a čistý vzduch. 

Přitom stačí tak málo – uvědomit si, že většina z nás už dávno má vše podstatné, 
co potřebuje a pokud chceme BÝT lepší, nepotřebujeme k tomu MÍT nic materiálního. 
Abychom BYLI šťastní, stačí MÍT otevřenou mysl, laskavé srdce a nohy pevně  
na zemi. 

Jolana Bucková, 
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net

Příspěvky čtenářů

PODĚKOVÁNÍ ZA KAROLÍNKU BOGNEROVOU
Dobrý den, 

Vám všem, kteří jste přispěli během vánočního koncertu, který se konal 26.12.2018, by chtěla 
naše rodina upřímně poděkovat! To, co je pro Vás byť i malý příspěvek, je pro nás veliký dar 
a hlavně naděje! 
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Každý sebemenší pokrok je těžce vydřený a Vy jste teď díky své laskavosti součástí toho 
všeho. Toho, že máme o něco větší šanci splnit sen naší malé holčičky, aby mohla běhat se 
svými kamarády přesně tak, jak si představuje, když ji držíme a běháme s ní. Její dětství 
nebude nikdy stejné, jako mají ostatní děti, ale šťastné bude stejně tak, jen trochu jinak. 
Svým dílem jste k tomu teď přispěli i Vy, děkujeme! 

Největší díky bychom chtěli vyjádřit LIBORU JELÍNKOVI, bez jeho dobrého srdce a snaze 
pomoci by se sbírka nekonala.

S neskonalou vděčností bych chtěla také informovat o výši vybraných peněz. Dechová 
hudba Petrovanka darovala svůj výdělek z koncertu v Olbramovicích v hodnotě 8 000 Kč a do 
kasičky bylo vybráno 7 005 Kč.  Dohromady tedy 15 005 Kč.

Část z těchto peněz již byla použita na udržovací cvičení v neurorehabilitačním centru 
Sarema – Brno v hodnotě 10 500 Kč, které proběhlo v prosinci a zbytek bude vložen na 
Karolínčin transparentní účet „STROM PŘÁNÍ“, ten byl zřízený výhradně pro doplňkový 
program REHA KLIM ke komplexní lázeňské léčbě v Sanatoriu Klimkovice, kam pravidelně 
jezdíme. Zde najdete i informace o Karolínce a stejně tak na stránkách Facebooku pod 
názvem Karolínka – jednou budu chodit, kde budeme za like a sdílení vděční.

MNOHOKRÁT DĚKUJEME! 
PLNO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2019 
PŘEJE KAROLÍNKA S RODINOU!

Marie Hanusová, Petrovice

Pohledy do minulosti

STROMY  REPUBLIKY

Lípa je náš národní strom. Při oslavách kulatých výročí vzniku republiky je s oblibou 
slavnostně sázena na veřejných prostranstvích. U nás v Petrovicích se ujala tradice slavnostní 
výsadby lip. 

O první výsadbě máme zápis v obecní kronice. Bylo to před padesáti lety a pamětníci 
mají tuto obecní událost ještě v živé paměti. V kronice uložené ve Státním okresním archivu  
ve Znojmě na str. 321 se píše doslova: „27. října 1968 k 50. výročí vzniku naší republiky byla  
v obci provedena slavnostní výsadba „Stromu republiky“. Kulturní program předvedla školní 
mládež. Při té příležitosti byla udělena čtyřem občanům pamětní medaile k 50. výročí vzniku 
republiky za činnost v odboji za II. světové války (Josef Břínek č. 54, Adolf Šídlo č. 53, Josef 
Vespalec č. 60, Josef Vespalec č. 80). Slavnosti se zúčastnilo 215 osob.“ 

My doplníme, že obě lípy byly vysázeny na prostranství, kterému v Petrovicích starší 
občané říkají na „Husím rynku“. Jedná se o prostranství před domy č. p. 112 (dnes Horcí),  
č. p. 29 (Hájkovi) a č. p. 30 (Cyrkovi). 

Lípy se ujaly a daří se jim. Místní občané jim dali jména „Svoboda“ a „Dubček“ podle 
tehdejšího prezidenta a předsedy vlády. „Dubček“ je blíž ke kulturnímu domu.

Letos jsme slavili 100. výročí vzniku republiky. O slavnostní výsadbě se dočtete na jiném 
místě tohoto zpravodaje. 

Bronislav a Eva Grunovi



Slavnostní program při výsadbě lip. Fotografie pořízena před domem čp. 32 (dnes 
vlastní David Kučera). 

Zleva žáci v první řadě: ředitel ZŠ Petrovice Josef Kylián, Eva Závišková, Marie Bílková, 
Ivana Sedláčková, Jana Kopečková, Miroslava Vespalcová, Jan Hynek, Svatopluk Kylián, Pavel 
Bogner, Milan Pelikán.

Žáci v druhé řadě zleva: Věra Kopečková, Dana Jandová, Bohuslava Vespalcová, Jaroslava 
Blažková, Jaromír Štros, Oldřich Hercik, Věra Holubářová, Marie Hladíková, Anna Březinová.

Muži zleva přední řada: Bohumír Schovanec č. p. 112, Jaroslav Vespalec č. p. 29, Bohumír 
Tauber č. p. 59, František Daňhel č. p. 32, František Vespalec č. p. 128, Vladimír Hodeček  
č. p. 113, Oto Fiala č. p. 83.

Pokud někdo pozná muže u sloupu se skloněnou hlavou a dva mladíky v pozadí, může nám 
je jmény doplnit. 

Jaroslav Vespalec č. p. 29 předává udělené pamětní medaile k 50. výročí vzniku 
republiky za činnost v odboji za II. světové války. V pozadí dům č. p. 33 (dnes vlastní Jiří 
Záviška).

Zleva: Josef Vespalec č. p. 80, Josef Břínek č. p. 54, Adolf Šídlo č. p. 53 a Josef Vespalec 
č. p. 60. 
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Popisek fotografie z titulní strany:
Slavnostní výsadba „Stromu republiky“ 27. října 1968 žáky ZŠ Petrovice s ředitelem 

Josefem Kyliánem a předsedou MNV Vladimírem Hodečkem. 
Muži zleva: Jaroslav Vespalec č. p. 29, Josef Kylián čp. 74, ředitel ZŠ Petrovice, Bohumír 

Tauber č. p. 59, obecní tajemník, s kloboukem Vladimír Hodeček č. p. 113, předseda MNV 
v letech 1960 - 1980.

Chlapci zleva: Milan Pelikán, Svatopluk Kylián, Vítězslav Pelikán, Zdeněk Bílek, s lopatou 
asi Pavel Bogner.

Opřeni o plot: Anna Vespalcová, Jitka Sedláčková.
Před vchodem do domu čp 29: Antonie Vespalcová čp. 29, ostatní nevíme. 
Popis fotografie poskytl její autor Pavel Jiřikovský z Moravského Krumlova v roce 2016. 

Čísla popisná jsem doplnila jen u osob již nežijících. Někdejší žáci petrovické školy se po 
padesáti letech jistě poznají. Pokud se na fotografii pozná i někdo další, budeme rádi za 
doplnění. 

Z obecního fotoarchivu připravila Eva Grunová.

Léčivá síla přírody
Zdravím všechny příznivce a čtenáře zpravodaje s rubrikou „Léčivá síla přírody“. 

Setkáváme se už počtvrté a mám pro vás spoustu novinek.
Uplynulý rok byl velice příznivý k pěstování a sběru i divoce rostoucích bylinek. Už víme, 

že bylinkový rok začíná hodně brzo na jaře, někde ještě leží sníh a už se nám tlačí mladé 
lístečky kopřivy, bršlice, popence. Nebo třeba ptačinec žabinec ten můžete sbírat, když není 
sníh celou zimu a máte bohatý zdroj vitamínů a minerálů. Také si z něj můžete vyrobit 
výborné pesto na těstoviny, k masu nebo jen tak na čerstvý chléb nejlépe žitný kváskový.  
A jak na to? 

Tady je recept: Natrhejte si ptačinec přidejte vlašské ořechy, sůl, česnek, parmazán  
a přidejte olivový olej a rozmixujte. Máme pochoutku plnou vitamínů a minerálů. 

Jedním z důležitých minerálů, který žabinec obsahuje, je vápník. Všichni víme, že je to 
prvek důležitý pro stavbu naší kostry. Ale jak ho účinně dostat, takzvaně, až do morku kostí, 
to už je pro mnohé tvrdší oříšek.
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Zdravé kosti potřebují vyvážený příjem Ca (calcium = vápník), vitamínu D a K2 a Mg 
(hořčíku). Když je v těle nedostatek vápníku, bere si jej organizmus z kostí. Vitamín D 
ovlivňuje vstřebávání vápníku ve střevech - bez něj se vápník nedostane k buňkám.

Vitamín K2 pomáhá uložit vápník do kostí. Jeho nedostatek způsobí, že se vápník ukládá 
uvnitř cév a vede k ateroskleroze (kornatění tepen).

Hořčík je minerál důležitý pro vytváření kostní hmoty. A kde tyto prvky nejlépe získat?
Nejvíce Ca je obsaženo v zelené listové zelenině, která je zásadotvorná a dále v planých 

rostlinách, žloutcích, rybách, kozím mléce, sezamových semínkách.
Pozor na potravinové doplňky. Velké množství těchto doplňků stravy je vyrobeno  

z neorganických a neživých zdrojů. Na jejich výrobu se požívá těžený vápenec nebo vápenaté 
ulity z ústřic, které nebyly nikdy zamýšleny jako potrava pro člověka, tudíž pro naše zažívání 
nestravitelné a tím se usazuje v ledvinách, játrech v cévním systému, žlučníku a způsobuje 
zdravotní problémy.

Rostliny čerpají minerály z půdy a přeměňují je na formy pro nás stravitelné a užitečné.
Nejlepším zdrojem vitamínu D3 je sluneční záření, ryby, vajíčka, houby, zelená petržel.
Vitamín K2 vyrábí bakterie, které osidlují zdravé tlusté střevo. Součástí péče o kosti je 

tedy udržování čistoty střev a zdravé střevní mikroflóry. Tu můžete podpořit fermentovanými 
(kvašenými) potravinami, nejlépe domácí fermentací.

Dalším zdrojem vitamínu K2 jsou živočišné tuky (máslo, smetana) samozřejmě v rozumné 
míře opravdu kvalitní, čerstvé, nepasterizované a nemodifikované.

Ke zdravým kostem neodmyslitelně patří zdravé chodidlo a zdravá chůze. Když se 
rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že většina obyvatel už od malých dětí nechodí správně. 
Ještě horší je to, jakou mají obuv. Přitom celá čtvrtina kostí z naší kostry jsou právě  
v chodidle. Jelikož jsem absolvovala seminář O zdravém chodidle a jeho vlivu na celé naše 
tělo, ráda se s těmito zajímavými informacemi a poznatky s vámi podělím. Se správnou chůzí 
nám pomohou boty od českého, obyčejného, chytrého, skromného ševce pana Hanáka ze 
Snovídek u Vyškova. Na semináři nás prosil, abychom jeho výrobu zdravé obuvi prezentovali 
dál mezi občany. Kdo máte potíže s klouby, páteří, lymfatickým systémem, vbočenými palci 
tzv. haluxy, dejte si do vyhledávače obuv Hanák, tam se dočtete víc. Jeho výrobky mám 
vyzkoušené a jakmile jeho botu obujete nebo si do stávajících bot dáte jeho vložky, už si jiné 
nekoupíte.
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Máme tu zimní měsíce, tak bych vám ráda pověděla, který z orgánů ke kterému měsíci 
náleží.

V listopadu jsou nejvíce ohroženy plíce. Pro plíce a dýchání je důležitý vzduch, a to nejen 
v listopadu. Je to faktor, který rozhoduje o délce našeho života a o stavu v jakém se vysokého 
věku dožijeme. Život běží mezi prvním nadechnutím a vydechnutím posledním. Nádech  
a výdech.... kašel, kýchání, zahlenění, rýma, chrapot, dušnost, celková ochablost, to jsou 
vetřelci, kteří nám brání plynulému dýchání. Nejlépe je předcházet těmto nepříjemnostem. 
Proto pozorujte své dýchání a dýchejte správně, pozorujte svůj kašel....

V prosinci bychom měli věnovat péči tlustému střevu, které je v této době ohroženo. 
Česká republika drží smutné prvenství v onemocnění tlustého střeva, které postihuje stále 
mladší ročníky obyvatelstva. Potíže se projevují velmi nenápadně, častá únava, bolesti 
hlavy - migrény, bolesti bederní páteře, opary na dolním rtu, zácpa nebo naopak průjem, 
kručení ve střevech nebo také častými rýmami, virózami nebo i krvácením z nosu. V tlustém 
střevu máme 70 % naší imunity a stimuluje celý náš organizmus. Takže pečujte o jeho čistotu  
a správnou funkci. K tomu vám pomohou opět bylinky, zdravý životní styl a pohyb.

Ještě přidám jeden detoxikační a jarní čistící čaj:
Rdesno ptačí (truskavec), Kopřiva, Čekanka obecná, Bříza, Tymián, Řebříček
Na závěr starého roku, bych vám všem, kdo jste četli mé příspěvky, které vás alespoň 

trošku oslovily, chtěla z celého srdce poděkovat a do toho nového roku 2019 popřát všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky.

Obdarovávejme ostatní i sami sebe nadějí, láskou, pokorou, vnitřní vírou v život a sebe.
Zdeňka Bognerová

použité obrázky www.google.cz

Zajímavosti kolem počasí

říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018

nejnižší noční teplota 0 °C -8 °C -5 °C

nejvyšší noční teplota +15 °C +11 °C +3 °C

průměrná noční teplota +7 °C +3 °C -1 °C

nejnižší denní teplota +9 °C -1 °C -1 °C

nejvyšší denní teplota +23 °C +16 °C +9 °C

průměrná denní teplota +18 °C +8 °C +4 °C

celkové srážky 15 mm 39 mm 28 mm

Říjen byl polojasný, ke konci měsíce foukal silný vítr. Kvetly jabloně, sedmikrásky  
a pampelišky.

V listopadu 3krát padal sníh, bylo převážně zataženo a větrno. Létalo hodně divokých 
husí, kvetl zlatý déšť a petrklíče.

V prosinci jednou napadl sníh, bylo převážně zataženo a oblačno s častým větrem. Létaly 
divoké husy. Dne 22. prosince byla na obloze duha.

Jaroslava Vespalcová
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Co je psáno v kronikách

ROK 1952

Počasí v roce 1952 mírné až suché. 
Dne 9. 2. byl pořádán SRPŠ maškarní ples. Dne 23. 2. bylo slaveno za účasti občanů výročí 

založení RA. Dne 2. 3. sehráli ochotníci SRPŠ veselohru „Palackého třída 27“. Dne 16. 3. 
sehráli žáci nár. školy divadlo Obr a paleček. Dne 30. 3. sehráli žáci nár. školy divadlo Obecní 
dítě. Dne 6. 4. sehráli ochotníci SRPŠ divadlo Nikdy.

Prvního máje účastnili se občané a žáci nár. školy v hojném počtu v Mor. Krumlově. Dne 
31. 5. bylo vzpomenuto Mezinárodního dne dětí.

Dne 8. 6. byl pořádán nár. školou sokolský den, kde poprvé bylo použito nově zakoupené 
školní rozhlasové ústředny. O školních prázdninách byl zaveden ve školní budově vodovod  
a kanalisace nákladem 30.000 Kčs. 

Koncem července bylo zrušeno zdejší strojní družstvo a jeho traktor s valníkem byl 
vyvlastněn a přidělen JZD Dukovany. V červenci byla rovněž vyvlastněna obecní váha, která 
asi 7 let byla ve zdejší obci uskladněna a nebyla postavena. Byla přidělena JZD v Jiřicích.

Žně proběhly úspěšně, úroda celkově 80 % proti úrodným rokům.
Dne 5. 10. byla provedena oslava dne čs. armády s kulturním programem. 
Dne 7. 11. byla oslava Velké říjnové revoluce za účasti občanů a žáků nár. školy. 
Dne 8. 11. proběhla naší obcí štafeta míru za účasti žáků a občanů.
Dne 23. 11. bylo vzpomenuto narozenin presidenta K. Gottwalda. 
Dne 7. 12. byla sehrána veselohra „Tři párky od Mikuláše“.
Dne 20. 12. bylo vzpomenuto 73. narozenin generalisima J. V. Stalina.
Dne 21. 12. sehráli žáci nár. a střední školy divadelní představení Zimní pohádka.

pozn. redakce:
Jedná se o opis zápisu v obecní kronice. 



Kalendáříky, které doposud obec vydala (2011 - 2019).
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Jízdní řády IDS JMK pro rok 2019

(pro zájemce k vyzvednutí na obecním úřadě ve zvětšeném formátu zdarma)


