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V letošním roce se konal již 5. ročník turnaje v ruských kuželkách. 
Sportu o soustředění, někdy náhodě, ale hlavně v příjemné atmosféře.
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ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. července 2019

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2019.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku 

mezi obcí Petrovice a Městem Moravský Krumlov. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí finančního příspěvku Městu Moravský Krumlov na spolufinancování 
sociálních služeb ve výši 7 300 Kč (počet obyvatel 375 x 19,427 Kč/os.).

• ZO projednalo návrh řešení interakčního prvku nad Vévozem IP (alej). ZO pověřilo 
starostku projednat se zhotovitelem projektu upřesnění skladby stromů a 
oplocení.

• Starostka seznámila ZO s průběhem návštěvy hejtmana Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumila Šimka v obci dne 16. 7. 2019. Pan hejtman si prohlédl doškovou 
chalupu, kostel a mokřadní prvky a pohovořil se zastupiteli o aktuálních tématech. 
Starostka převzala dar pro děti do MŠ – dřevěnou stavebnici.

• ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci pro 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“. ZO rozhodlo o oslovení 
následujících firem: COLAS CZ a.s., Znojmo, * STRABAG a.s., Brno, * SWIETELSKY 
stavební, s. r. o., Hodonín.

• ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci pro 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava 
zastávky autobusu Petrovice“. ZO rozhodlo o oslovení následujících firem: Geo-
stav Valeč s.r.o., * K. S. H. group, s. r. o., Chlupice, * MK stav-invest, s. r. o., 
Hrotovice.

• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o finančním vypořádání dotace poskytnuté 
MŠ Petrovice prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních 
aktiv. Jedná se o dotaci na projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002353 ve výši 
237 310 Kč.

• ZO projednalo Podklad k zachování udržitelnosti k projektu Lesopark v Petrovicích 
podpořenému v roce 2017 z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, 
který zpracoval Ing. Dušan Utinek, Ph.D. Jedná se o náhradu uhynulých sazenic. 

• ZO projednalo a schválilo pořízení 3 ks slunečníků o rozměru 3,5 x 3,5 m 
z příspěvku Nadace ČEZ. Cena jednoho slunečníku je 8 941 Kč, doplatek obce bude 
cca 4 100 Kč na jeden slunečník.

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK060477/19/ORR o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oprava Mateřské školy Petrovice“ ve 
výši 300 000 Kč. Jedná se o dofinancování akce, na níž byla přidělena dotace 
z MMR.

• ZO schválilo přijetí paní M. T. na hlavní pracovní poměr pod obcí – údržba 
veřejných prostranství a obecních budov. Nástup od 1. 8. 2019 na dobru neurčitou 
se zkušební dobou 3 měsíce.

• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o doručených registracích akcí, na něž 
obec získala dotace z MMR. Jedná se o akce „Rekonstrukce Mateřské školy 



v Petrovicích“, „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“ a „Oprava 
zastávky autobusu Petrovice“. 

• ZO pověřilo starostku, místostarostu a zastupitele Bohumíra Vespalce přípravou 
žádosti o dotaci na akci „Úprava zeleně v parčíku u autobusové zastávky“.

• ZO projednalo a schválilo složení zástupců naší obce k převzetí ocenění v soutěži 
Vesnice roku 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v sobotu 
27. 7. 2019 v Morkůvkách.

18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. srpna 2019

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2019.
• ZO projednalo a schválilo aktualizovaný návrh řešení interakčního prvku nad 

Vévozem IP (alej). Do návrhu byly zapracovány změny požadované ZO.
• Starostka informovala ZO o převzetí ocenění v Morkůvkách za soutěž Vesnice roku.

19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. srpna 2019

• ZO projednalo a schválilo konání hodů ve dnech 14. a 15. září v areálu kulturního 
domu.

• ZO projednalo podmínky pro připravovaný záměr prodeje stavebních parcel 
v lokalitě Humna a vedle mlýna. Konečná verze záměru bude schválena na příštím 
zasedání ZO.

20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. září 2019

• ZO projednalo a schválilo záměr na prodej stavebních parcel v lokalitě Humna 
a vedle mlýna. Jedná se o následující obecní parcely v k. ú. Petrovice 

2u Moravského Krumlova: lokalita Humna - p. č. 2752 o výměře 1085 m  * p. č. 2960, 
2 2p. č. 2961/1 a p. č. 2962 o celkové výměře 1084 m  * p. č. 2751 o výměře 1072 m  * 

2p. č. 2749 o výměře 1097 m
2 2     lokalita u mlýna: p. č. 400/17 o výměře 1103 m  * p. č. 400/19 o výměře 1048 m .

Dále ZO schválilo znění kupní a plánovací smlouvy se zřetelem na zřízení věcného 
předkupního práva.

• ZO projednalo žádost P. Š. na odkoupení části obecního pozemku p. č. 1699/15 v k. 
2ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 11 m , nacházející se před 

vjezdem k domu č.p. 71. ZO schválilo záměr na prodej uvedené části pozemku, 
podmínkou je, že žadatel na své náklady nechá zhotovit příslušný geometrický 
plán na oddělení části pozemku. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách obce 
po zákonem stanovenou dobu.

21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 25. září 2019

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2019.
• ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí 

Petrovice. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 85 000 Kč jako ocenění za 
dosažený výsledek v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Programu 
rozvoje venkova: Cena naděje pro živý venkov.

• ZO projednalo stížnosti dopravců a občanů na nevhodné parkování na hlavní 
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komunikaci podél nového chodníku, případně na chodníku v úseku mezi hřbitovem 
a autobusovou zastávkou. ZO pověřilo starostku obeslat občany bydlící v této 
lokalitě upozorněním na respektování dopravních předpisů.

• Starostka a místostarosta informovali ZO o jednání na MAS Živé pomezí ohledně 
možnosti získání dotace na opravu komunikací v rámci Programu rozvoje venkova, 
opatření Pozemkové úpravy. ZO schválilo pořízení projektové dokumentace na 
opravu polní cesty VC21 (Chmelinka) a hlavní cesty HC6 (místní komunikace kolem 
domů pod Agrodružstvem) včetně propustků a interakčního prvku IP9 (zeleň podél 
místní komunikace).

• ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 12. 10. 2019 
v kulturním domě.

• ZO projednalo a schválilo úhradu obědu z MŠ Petrovice pro M. T. na období od 1.10. 
do 31.12.2019 z důvodu tíživé sociální situace.
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INFORMACE  OBČANŮM

LÉKAŘI V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI:
MUDr. Petr Kéda

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel: +420 515 222 921
MUDr. Marek Tejral

Ordinace MK, s.r.o., Zahradní 275, M. Krumlov, Mob.: +420 737 738 533
MUDr. Emil Šulc

Na Vyhlídce 449, Moravský Krumlov, Tel: +420 777 566 701
MUDr. Ivana Zavadilová

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel: +420 515 321 092
MUDr. Ivo Žáček

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 515 222 887
 

ODBORNÍ LÉKAŘI:
MUDr. Ladislav Kučera - gynekologie

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 734 747 971
MUDr. Emil Šulc- gynekologie

Na Vyhlídce 449, Moravský Krumlov, Tel.: +420 515 322 817
MUDr. Romana Holcová – interní ambulance

Na Vyhlídce 449, Moravský Krumlov, Tel.: +420 515 322 817
MUDr. Tomáš Sedláček– interní ambulance a diabetologie

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 515 321 040
MUDr. Igor Šulc – neurologická ambulance

Na Vyhlídce 449, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 515 322 817
MUDr. Roman Halouzka - chirurgická ambulance

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel : +420 515 224 114
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MUDr. Zdeněk Omelka - oční
Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel : +420 515 321 318

MUDr. Taťána Augustínová - Radiologie a zobrazovací metody
Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 606 762 774

MUDr. Jindra Zipfelová - kožní ambulance
Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 720 396 991

MUDr. Libor Vykoupil – ORL ambulance
Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 723 912 040

MUDr. Martin Labovský - urologie
Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 515 321 347

PaedDr. Milena Mezlíková, MBA - ordinace klinické logopedie
Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 774 401 339

Anežka Ptáčková – rehabilitace a fyzioterapie
Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 534 001 904

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST:
MUDr. Renata Jenkovská 

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 515 322 123
MUDr. Jaromír Tručka

Znojemská 225, Moravský Krumlov, Tel.: +420 515 322 893
 

ZUBNÍ LÉKAŘI:
MUDr. Eva Bartejsová

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 515 322 855
MUDr. Marta Nagyová

Poliklinika APEX, Znojemská 235, M. Krumlov, Tel.: +420 515 322 122
MUDr. Hana Kučerová 

Palackého 68, Moravský Krumlov, Tel.: +420 515 322 736
MUDr. Jiří Široký

Komenského 38, Moravský Krumlov, Tel.: +420 515 322 735
MUDr. Pavla Široká

Komenského 38, Moravský Krumlov, Tel.: +420 515 324 242

ZUBNÍ ORDINACE V DUKOVANSKÉ ELEKTRÁRNĚ

Dne 4. 11. 2019 přivítají nové Oranžové zubní ordinace v JE Dukovany své první 
pacienty. Ti se už mohou objednávat na vstupní vyšetření, konzultaci a případnou 
registraci – tel.: 561 103 646 v pracovní dny od 8 do 14 hodin. Plánované listopadové 
zahájení provozu je podmíněno úspěšným uzavřením smluv se zdravotními 
pojišťovnami. V provozu budou dvě zubní ordinace, včetně nabídky služeb zubní 
hygienistky. S ohledem na dlouhodobou absenci zubní péče se prvních měsících 
předpokládá delší objednací lhůta. 
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HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NAVŠTÍVIL PETROVICE

V úterý 16. července 2019 poctil naši obec svou návštěvou hejtman 
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Společné schůzky se zúčastnila starostka 
obce Irena Závišková se  členy zastupitelstva Helenou Janštovou, Arnoštem Dymlem a 
Bohumírem Vespalcem. Během dvouhodinového setkání přišla řeč na dopravní 
situaci, stav silnic a mostků v Petrovicích, školství, zemědělství, životní prostředí a 
kulturu.

Se svou asistentkou Bc. Andreou Fischerovou si pan hejtman prohlédl obecní úřad, 
mokřady, kostel a doškovou chalupu. Nešetřili slovy chvály a velmi pozitivně ocenili 

práci místních.
Na závěr převzala starostka obce z rukou pana 

hejtmana dárek pro děti z mateřské školy – dřevěnou 
stavebnici českého výrobce, ve které byla přiložena dvě 
semínka stromu. 

Stavebnice byla dětem předána v první den nového 
školního roku a moc 
se jim líbila. Semínka 
buků děti společně 
vysadí v  jarních 
měsících a pokud 
vyklíčí, předpěstují si 
sazeničky.

PETROVICKÉ VODNÍK 
V rámci úprav parčíku u autobusové zastávky bylo rozhodnuto setnout vzrostlou, 

ale záměru nevyhovující lípu. Byl osloven rakšický řezbář Tomáš Zeisek, aby nám 
z lipového dřeva vyřezal sochu. A tak 
se nám lípa aspoň symbolicky do vsi 
vrátila. Je z ní pořádný vodník a když 
už nám hlídá Mokřady, zkusme mu 
vymyslet jméno. Navrhuji na počest 
a u t o r a  p o j m e n o v a t  v o d n í k a  
„Cajsilko“, ale třeba někoho napadne 
něco lepšího a výstižnějšího.

E. Grunová
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PARČÍK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 
DOZNAL DÍKY JIHOMORAVSKÉMU KRAJI ZMĚNU K LEPŠÍMU

Dobrá věc se podařila a nás těší, že se v letošním roce zdařila úprava zeleně 
parčíku v centru obce, který sousedí s autobusovou zastávkou. 

V první fázi byly v březnu 2018 na základě odborného posudku odstraněny staré 
poškozené stromy ohrožující zdraví a majetek občanů. Poté zde dne 28. října 2018 
byla za účasti občanů a dětí slavnostně vysazena lípa k 100. výročí vzniku republiky. 
Tento strom bude dominantou parčíku, což bylo citlivě zohledněno v koncepčním 
návrhu úpravy zeleně tohoto veřejného prostranství. V jarních měsících letošního 
roku byly osazeny po obvodu parčíku nové betonové obrubníky a opraven chodník 
protínající zelenou plochu. 

Následně byla v rámci projektu provedena úprava terénu (strhnutí starých drnů, 
odstranění poškozených a nefunkčních betonových žlabů, doplnění ornice a srovnání 
terénu), založen záhon včetně lemů, výsadba keřů a solitérních listnatých 
a jehličnatých stromů podle koncepčního návrhu projektantky Ing. Radky Škodové 
z Mor. Krumlova. Navržené stromy jsou v souladu s přírodním charakterem naší obce. 
Práce byly zakončeny založením trávníku. Do budoucna je počítáno s novým vánočním 
stromem naší obce, ke kterému plánujeme přivedení elektrické energie pro 
osvětlení.

V příštím roce obec plánuje umístění laviček a věříme, že se park stane 
odpočinkovým místem občanů.

Součástí parčíku je nevyužívaná, avšak funkční, hasičská nádrž a rovněž obecní 
studna, která bude sloužit pro pravidelnou závlahu rekonstruovaného parčíku. Během 
zahradnických prací se podařilo domluvit zhotovení zavlažovacího systému, který je 
napájen z hasičské nádrže.

Celkové náklady rekonstrukce parčíku (kompletní zahradnické práce od firmy Ing. 
Radka Škodová včetně dodaného materiálu) činily 178 582 Kč, závlahový systém od 
dodavatele Pavla Šenka z Vyškova stál celkem 42 925 Kč. 

Díky finanční podpoře z rozpočtu JMK pro rok 2019 (Smlouva 
č. JMK061448/19/OKH) byla naší obci poskytnuta na úpravu zeleně v parčíku 
u autobusové zastávky dotace ve výši 90 000 Kč. Za tuto částku děkujeme, byla 
využita ke zvelebení naší obce.
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stav před, během prací, po skončení

VESNICE  ROKU 2019 – POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU 
ZA OCENĚNÍ V KRAJSKÉM KOLE

V minulém čísle zpravodaje jsme vás podrobně seznámili s průběhem a výsledky 
soutěže „Vesnice roku 2019“, do které se naše obec přihlásila. Podařilo se nám získat 
Cenu naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obci. 
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Dne 27. 7. 2019 se v Morkůvkách konalo slavnostní předání ocenění, kde starostka 
převzala diplom, upomínkové předměty a kytici. V září pak z Jihomoravského kraje 
přišla zpráva a velké překvapení v podobě finančního daru ve výši 85 000 Kč za 
dosažený výsledek v rámci krajského kola soutěže. S finančním darem lze naložit dle 
potřeb obce, bez konkrétního určení účelu a termínu použití. Zastupitelé se dohodli, 
že tyto finanční prostředky by se použily na doplacení úpravy parčíku u autobusové 
zastávky.

Parčík slouží nám všem a jistě přispěl k oživení a zvelebení centrální části obce, 
jakou bezpochyby autobusová zastávka je.

ZE  ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE …

Tak přesně takhle vítal letos Křemílek a 
Vochomůrka na velké nástěnce v šatně 
všechny děti a jejich rodiče v naší 
mateřské škole po prázdninách. Je tu opět 
nový školní rok 2019/2020. Letos je do naší 
jednotřídní mateřské školy přihlášeno 
celkem 23 dětí, z toho 13 děvčat a 10 
chlapců ve věku od 2 do 6 let. Pět dětí je 
zcela nových a už si téměř všichni během 
měsíce září mezi novými kamarády zvykli. 
My jim přejeme, aby se jim ve školce líbilo 
a byli tu spokojení. Z celkového počtu 23 
dětí je 13 dětí místních, 8 dětí jezdí do 
školky z Lesonic a 2 děti z Dobelic. Provoz 
mateřské školy zůstává stejný, a to od 6.30 
do 16.00 hodin. Také kolektiv zaměst-
nanců se od začátku školního roku změnil: 
o děti se stará paní ředitelka Zdeňka 
Müllerová a společně s ní nová paní 
učitelka Kateřina Virglová (po odchodu 
paní učitelky Terezky Molíkové, která byla 
ze Znojma a našla si místo v mateřské 
škole poblíž svého domova), pomáhá jim paní Dana Slámová jako školní asistentka. 
Na tuto pozici podobně jako na výkon funkce chůvy si udělala rekvalifikační kurz 
v Brně a bude se teď po dva školní roky starat o děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami či pomáhat dětem, které potřebují více individuálního přístupu. Mezi 
provozní zaměstnance školy patří vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka paní 
Jana Kyliánová a kuchařka Danuše Jelínková, o úklid v celé budově se stará školnice 
paní Dana Slámová. Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvořit dětem co 
nejpříjemnější prostředí, ve kterém by se děti, ale i jejich rodiče cítili spokojeně a 
šťastně. Pedagogové školy vychovávají a vzdělávají děti dle školního vzdělávacího 
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programu „Pohádkovým krokem projdeme celým rokem“, a snaží se při své práci řídit 
mottem:

  „…učit znamená vést děti od věci známé k neznámé, a vést znamená činnost 
mírnou a ne násilnou, plnou lásky a nikoli nenávisti. Když totiž někoho chci vést, 
nehoním ho, neválím ho po zemi a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku 
a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou...“

 Pro děti předškolního věku toto platí dvojnásob, neboť se učí především hrou a 
nápodobou těch starších dětí nebo nás dospěláků.

    A co se dělo v naší mateřské škole těsně před prázdninami, během nich a na 
začátku školního roku? Zřizovatel naší školy – obec Petrovice vypsal projekt s názvem 
„Rekonstrukce mateřské školy v Petrovicích“ a byl úspěšný.  A tak i nás čekalo ještě 
před zahájením prázdnin velké stěhování všech věcí z tělocvičny a učitelského 
kabinetu. Mezi velmi náročné přípravy patřilo především odstěhování našeho 
dřevěného královského zámku, převezení klavíru, odstranění koberce, lina a vytrhání 
starých dřevěných podlah. Těchto prací se ujali tatínci našich dětí, za což jim ještě 
jednou moc děkuji. Bez jejich pomoci by to náš ryze ženský personál nezvládl. A bylo 
to třeba, poněvadž hned začátkem prázdnin proběhlo z projektu obce zhotovení 
zcela nových podlah v celé naší tělocvičně. Přesto čas prázdnin nestačil na 
dostatečné vyzrání betonu, a tak v posledním dni prázdnin byl místo lina položen na 
beton nový koberec a bylo třeba vše zpátky nastěhovat tak, aby hned po víkendu si 
první školní den mohly dětí z naší mateřské školy v tělocvičně cvičit, hrát a odpoledne 
odpočívat. Velkou zásluhu na tom, že jsme to zvládli, měli opět ochotní tatínci, kteří 
nám s těžkými věcmi zase pomohli. Děkuji tímto i našemu zřizovateli za úspěšné 
vypsání projektu, který bude pokračovat ještě ve větší míře v závěru tohoto školního 
roku a o prázdninách v roce 2020. Jsem ráda, že naše krásná školička bude mít novou 
střechu, zhotoví se zcela nová elektroinstalace v celé budově, kuchařky budou mít 
v prostorech školní kuchyně nové dveře, položí se nové lino v tělocvičně a celá budova 
se po rekonstrukci vymaluje. Pak už do budoucna bude zbývat jen zateplení budovy a 
nová fasáda, aby naše školka vypadala krásně i zvenku. Však se podívejte, jak se 
dětem v té nové tělocvičně hned po prázdninách líbilo… 

Také naše mateřská škola se zapojila od 2.září 2019 do nového projektu OP VVV II a 
po jeho schválení jsme získali pro naši školu celkem 365 180,- Kč. Tyto prostředky 
budou použity na mzdy školní asistentky, další vzdělávání pedagogů školy a zakoupení 
nových učebních pomůcek či hraček nebo sportovního náčiní pro děti.
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A co jsme se už po prázdninách s dětmi naučili? Především jsme se seznámili 
s prostředím naší školy, novými kamarády, učili jsme se společně se k sobě navzájem 
hezky chovat, dodržovat pravidla slušného a bezpečného chování nejen uvnitř 
mateřské školy, ale i na naší školní zahradě a při procházkách do přírody v okolí naší 
školy. Nelehkým úkolem je po prázdninách, a zvlášť pro nové malé děti, dodržování 
správného denního režimu, zvládání sebeobsluhy, umět posedět u jídla při stolování, 
dokázat v klidu naslouchat pohádce před odpočinkem dětí… 

Je toho ještě spousta, co se musíme společně s dětmi 
naučit, než z nich vyrostou naši předškoláci, se kterými už 
jsme zahájili plnění úkolů pro přípravu na vstup do 
základní školy. Je jich letos celkem 8, co by v závěru 
školního roku měli být pasováni za prvňáčky, a úkoly 
z oblasti prvouky, matematiky i grafomotoriky jim jdou od 
ruky. Samozřejmě, že se k nim přidávají i naši nejmenší, a 
tak celá školka je již vyzdobena mnoha výtvarnými 
pracemi od všech dětí. Třeba teď zrovna krásou našich 
stromů a keřů s jejich plody a roztomilými sovičkami, 
protože jsme se právě učili o lese a jeho významu pro 
člověka.

A co popřát všem „petrovickým 
školkáčkům“, jejich rodičům, ale i za-
městnancům mateřské školy závěrem? 
Aby ta jejich cesta letošním školním 
rokem byla plná zdraví, štěstí, lásky, 
úspěchů i nového poznání, vzájemné 
pohody, důvěry a optimismu. A toto přání 
platí samozřejmě i pro Vás – věrné 
čtenáře našeho obecního zpravodaje. 
Mějte všichni krásné a pohodové dny…

                   Zdeňka Müllerová, 
ředitelka Mateřské školy v Petrovicích
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MATEŘSKÁ  ŠKOLA  MÁ  NOVOU  PANÍ  UČITELKU

Jmenuji se Kateřina Virglová, je mi 21 let. Od 26.8.2019 pracuji v mateřské škole 
v Petrovicích jako učitelka. Pocházím z Rouchovan, ale již 2 roky žiji v Lesonicích. 
Vystudovala jsem střední školu ve Znojmě, a to obor předškolní a mimoškolní 
pedagogiky, a tím jsem získala plnou kvalifikaci pro výkon povolání, které mám ráda. 
Poté jsem působila jako paní učitelka v mateřské škole v Brně a Přibicích. Jsem 
šťastná, že se mi podařilo získat místo učitelky poblíž svého domova. Jelikož si chci 
ještě více prohloubit svou kvalifikaci, rozhodla jsem se od letošního školního roku 
pokračovat ve studiu předškolní pedagogiky, a to na vysoké škole v Brně. Jsem si 
vědoma toho, že práce učitelky je nejen náročné povolání, ale především velké 
poslání, a doufám, že se mi toto při mém působení v Mateřské škole v Petrovicích 
podaří naplnit nejen k mé vlastní spokojenosti, ale i ke spokojenosti všech dětí i jejich 
rodičů. Těším se na vzájemnou spolupráci…

Kateřina Virglová

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ

TĚSTOVINOVÝ  SALÁT  S  KUŘECÍM  MASEM  

0,3 kg kuřecího masa
0,25 kg těstovin (suché)
0,4 kg oloupaných jablek
0,25 kg rajčat
0,25 kg okurků
2 zakysané smetany (kelímky po 200 g)
100 ml majolky
sůl, pepř

Do misky dáme uvařené těstoviny, 
vychladlé orestované kousky kuřecího 
masa (osolené, opepřené), ovoce a 
zeleninu nakrájené na kostičky.

Vše smícháme se zakysanou 
smetanou a majolkou. Necháme 
vychladit.

(asi 2,3 kg)
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ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE

ZAČAL  NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V novém školním roce 2019/2020 navštěvuje naši školu opět 24 žáků z Lesonic a 
Petrovic, kteří se učí ve dvou třídách. První den žáky slavnostně přivítali a zároveň jim 
předali drobné dárky starostové obou obcí – paní starostka Irena Závišková a pan 
starosta Pavel Herman. I letos všechny žáky čeká široká nabídka zájmových kroužků a 
aktivit, které pro ně připravují naše paní učitelky zdarma.  Druhým rokem jsme 
aktivně zapojeni do projektu města Moravského Krumlova „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II“, jehož prostřednictvím využíváme dotace 
na další aktivity (např. 3 000 Kč na dílničky pro rodiče a 5 000 Kč na vybrané učební 
pomůcky). Dále se nám daří získat finanční prostředky na dopravu na plavecký výcvik 
pro všechny žáky a zdarma odebíráme mléčné výrobky a ovoce z projektu „Ovoce a 
mléko do škol“. 

Avšak také žáci přispívají tvůrčí činností na nákup nových hraček a pomůcek. 
Z výtěžku školního divadelního představení a prodeje výrobků na vánočních a 
velikonočních jarmarcích jsme dle přání dětí zakoupili nejen stolní hry a hračky do 
školní družiny, ale i vzdělávací materiály k zábavnému učení, sportovní náčiní a 
tenisové rakety. Velkou radost měli z přenosného hudebního multiboxu „Party 
speaker“, který využívají na taneční a pohybové aktivity venku.  Na podporu ochrany 
životního prostředí již desátým rokem organizujeme pro školu i pro širokou veřejnost 
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sběrové aktivity v rámci programu 
„Recyklohraní“. Tento program 
prohlubuje znalosti žáků v oblasti 
třídění a recyklace odpadů a umožňuje 
jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení. K tomuto programu 
navíc sbíráme další odpadové 
materiály pro dobročinné účely - 
„Víčka pro Nikolku“. V letošním 
školním roce plníme v rámci projektu 
také recyklační úkoly navíc -      v říjnu 
je to například sběr starých mobilních 
telefonů, tvorba recyklačního 
zpravodaje, vytváření propagačních 
materiálů (viz info v letáčku).

Během celého školního roku 
realizujeme v rámci výuky malé 
poznávací výlety a exkurze. Letos byl 
jedním z prvních výlet do Miroslavi. 
Žáci 3. – 5. ročníku se zúčastnili výuky 
na dopravním hřišti. Seznámili se 
s povinnou výbavou každého jízdního 
kola, zopakovali si dopravní značky, 
řešili dopravní situace na křižovat-
kách, neboť dodržování bezpečnosti 
na silnicích je pro budoucí cyklisty 
velmi důležité. Tyto teoretické informace pak otestovali žáci na křižovatkách v areálu 
dopravního hřiště. Na jaře příštího roku budou mít možnost si vše zopakovat a získat 
svůj první „řidičský průkaz“.
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Jejich mladší spolužáci navštívili miroslavský zámek, kde si mohli prohlédnout 
velkoformátové puzzle Slovanské epopeje A. Muchy a vystavené modely z Lega. 
Součástí prohlídky bylo i peklo, do kterého se ne všechny děti chtěly jít podívat. Také 
vězení a byt žalářníka naháněly dětem husí kůži. Nakonec však zvítězila zvědavost 
nad strachem a všechny děti si prohlédly, jak peklo, tak i vězení. Milé paní průvodkyně 
měly pro děti připravené zábavné plnění úkolů. Skládaly se puzzle, poznávalo ovoce 
podle stínů, přiřazovala srst zvířatům, zdobila královská koruna. Po splnění všech 
úkolů mohly děti otevřít královskou truhlu s ukrytým pokladem, který byl odměnou 
pro všechny děti. Miroslavský zámek nám tak umožnil strávit příjemné dopoledne, 
které si všichni užili.

Kolektiv učitelek ZŠ Lesonice

USKUTEČNĚNÉ AKCE

3. PETROVICKÉ KOTLIK BYL 
ZAKONČEN CIMBÁLKOU 

Letos potřetí  uspořádal i  
manželé Iveta a Roman Jandáskovi, 
naši hospodští, soutěž o nejlepší 
pokrm připravený na kotlíku. 
O atraktivitě tohoto klání svědčí 
velký počet týmů, kteří chtějí 
poměřit své dovednosti na poli 
kuchařském. Letos se kromě 
místních přihlásil i tým z Kadova a 
Krnova. 

V sobotu 13. července jsme tak 
mohli na vlastní oči spatřit devět 
tříčlenných družstev přikládat do 
ohně, dusit maso i zeleninu, 
připravovat oblohu atd. Celé 
odpoledne by lo  provoněné 
nejrůznějšími vůněmi, každý měl 
možnost vyzkoušet své chuťové 
pohárky a tipovat vítěze. Nezávislá 
pětičlenná porota přiřadila na 
stupně vítězů tyto týmy:
1. místo – Kateřina Vespalcová, 

Libor Bogner, Ladislav Tréšek
2. místo – tým z Krnova
3. místo – Nikola Gavendová, 

Nikola Kovářová, Jana 
Závišková
Novinkou bylo hodnocení 
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zúčastněných kotlíkářů navzájem. Cenu získali Martin Záviška, Mark Gaiger a jejich 
synové.

Večer se prostranství před kulturním domem rozeznělo cimbálovou muzikou 
v podání skupiny Denár. Přítomní si mohli zazpívat známé lidové písničky a také 
zatancovat.

Po mírné spršce se počasí umoudřilo a všechno dopadlo dobře ke spokojenosti 
soutěžících i pořadatelů. Na příští rok se těšíme opět na hojnou účast soutěžících 
i návštěvníků již této tradiční akce. 

DISCGOLFOVÝ  TURNAJ 



V sobotu 27.7.2019 se na místním hřišti uskutečnil již 4. ročník Amatérského 
discgolfového turnaje. I přes nepříjemný déšť se nás letos sešlo více než 30 hráčů a 
turnaj se povedl. Odpoledne po skončení turnaje následovala discgolfová akademie, 
kde Jakub Kudrna a Daniel Konečný z discgolfového klubu Moravský Krumlov 
předváděli techniku a druhy  jednotlivých hodů diskem.

Večer proběhla rocková zábava se skupinou Škoda slov.
V hlavních kategoriích se umístili za:

Chtěli bychom poděkovat discgolfovému klubu MK a jeho členům.
Ivo Kylián
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Muže:
1. Marek Šrom 
2. Jakub Kudrna 
3. Radek Hrůza

Ženy: 
1. Petra Křížová
2. Iveta Mikulicová
3. Barbora Veselá

Master 40+ : 
 1. Josef Vejvalka 
 2. Radek Ondráček  
 3. Libor Bogner St. 

Amatéři:
1. Ladislav Tréšek
2. Petr Janšta
3. Radek Světlík

RUSKÉ KUŽELKY SI ZAHRÁLI MALÍ I VELCÍ

V neděli 4. srpna 2019 odpoledne se za příjemného letního počasí odehrál tradiční 
turnaj v ruských kuželkách. Již 5. ročníku se zúčastnilo celkem 17 dvojčlenných týmů. 
Složení dvojic bylo libovolné (bez rozdílu pohlaví i věku). Proto spolu mohli hrát jak 
manželé, tak i děd s vnukem nebo teta s neteří. V tom je právě kouzlo této hry, u níž se  
nikdo příliš nezapotí. O pravidelné doplňování tekutin se vzorně postarali manželé 
Jandáskovi z petrovické hospůdky. Celé klání proběhlo v přátelské atmosféře s těmito 
výsledky:

1. místo – Jan Hladík, Roman Hájek
2. místo – manželé Jaroslav a Jana Šibralovi
3. místo – Arnošt Dyml, Jiří Prustoměrský
4. místo – Pavla Vyžrálková, Petr Janšta
5. místo – žáci Petr Hladík, Martin Chlebeček
6. místo – duo Italky (vnučky od Šibralů)
Všichni vítězové byli odměněni poukazy do prodejen Jednoty a Pohostinství 

Jandáskovi. Další pak obdrželi medy ze Včelařství Grunovi a propisovacími tužkami od 
TJ Petrovice.

Závěrečné fotografování s ovacemi přihlížejících a slibem, že se podobné akce 
musí zopakovat, bylo celé odpoledne zakončeno.

SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN PŘILÁKAL SPOUSTU DĚTÍ

Již pojedenácté zorganizoval místní spolek SPK z.s. Petrovice sportovní akci pro 
děti a mládež. V sobotu 24. srpna 2019 se v 15 hodin sešlo u kulturního domu celkem 
35 závodníků od dvou do 13 let. Připraveno bylo celkem 10 stanovišť, kde soutěžící 
předvedli své znalosti, dovednosti, trpělivost a soustředění. 

V cíli byly všem dětem rozdány špekáčky k opečení nad ohýnkem, limonáda 
a dárkové balíčky. I když byli všichni závodníci velmi šikovní s moc se snažili, na stupně 
vítězů mohli vystoupit ti nejlepší.



LOUTKOVÁ POHÁDKA KE KONCI PRÁZDNIN

S příchodem nového školního roku se tradičně Obec Petrovice zapojuje do Malého 
festivalu loutky. Letos se konal již 13. ročník, který pořádá Městské kulturní středisko 

Moravský Krumlov.
V naší obci se v pátek 

6. září 2019 hrála pohádka 
O Nirdhanatovi v podání 
Divadla Totem. Přítomným 
dětem se velmi líbila a po 
skončení si mohli všichni 
přítomní prohlédnout 
loutky pěkně zblízka. 
Hlavním partnerem festi-
valu je Nadace ČEZ.
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I. kategorie  (do 3 let):
1. Šimon Machů
2. Vojtěch Hájek
3. Matěj Ondra
    

II. kateg. (4 – 6 roků):
1. Beata Macharová
2. Kristýna Závišková
3. David Horák
    

III. kateg. (7 – 9 roků):
1. František Hutárek
2. Sofie Žáková
3. Simona Sovová
     

IV. kateg. (10 – 13 roků):
1. Eliška Macharová (nejlepší čas ze všech soutěžících)
2. Mikoláš Vyžrálek
3. Petr Hladík

Zvláštní ocenění získali Karolína Bognerová a Richard Kolkop.

Pořadatelé rovněž ocenili i soutěžící z řad dospělých, neboť s malými dětmi zdolali 
trasu i maminky, babičky či tatínci.

SPK děkuje všem soutěžícím, rodinným příslušníků, dobrovolníkům za pomoc 
s organizací akce a samozřejmě sponzorům – Pohostinství Jandásková, Petrovice, a 
Oční optika Kocandová, Ivančice.
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TRADIČNÍ HODY SE LETOS OPĚT VYDAŘILY

Na svátek Povýšení svatého Kříže, který letos připadl na sobotu 14.9., se konaly 
tradiční petrovické hody.

Zavádět přišlo 19 párů a je vidět, že se naše hody těší oblibě nejen u místní 
mládeže, ale i u té přespolní. Během čtvrtečního večera už byl z obecního sklípku 
slyšet zpěv, kromě toho došlo i na ochutnání hodovního vína, letos opět z osvědčeného 
vinařství pana Troppa z Jezeřan – Maršovic. Druhý den už chlapce očekával tulešický 
les a v něm naše mája. Po setmění se sešli stréci a pod vedením pana Mirka Vespalce a 
pana Pavla Janšty máju úspěšně postavili. 

Sobotní ráno nás zastihlo na mši svaté, po které se kluci vydali zvát na odpolední 
zavádění za doprovodu Dechové hudby Petrovanka. Na večerní zábavě jste pak mohli 
slyšet kapelu Stone.

Zatímco sobotní události patřily stárkům Liboru Bognerovi a Kláře Vaníčkové, 
v neděli převzali velení nejmladší stárci Saša Tomeček a Sabina Cyrková. Pod májou se 
také objevily masky, tentokrát všechny na sportovní téma. A pak už nic nebránilo 
našim strécům a tetkám, aby se také připojili k hodovému veselí. 

Jakkoliv jsou hody událost krásná, je to také událost finančně i organizačně 
náročná. Tímto bychom tedy chtěli poděkovat obci Petrovice a paní starostce za 
veškerou pomoc a prominutí některých poplatků (nájem za sál, spotřebovaná energie 
a poplatek OSA), panu děkanovi P. Vybíhalovi, Pohostinství Ivety Jandáskové za 
finanční příspěvek a skvělou spolupráci, panu Mirku Vespalcovi, panu Pavlu Janštovi a 
všem strécům za pomoc s májou, DH Petrovance a kapele Stone za hudební doprovod 
a všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu letošních hodů. Ráda bych také 
poděkovala svému stárkovi a celé chase, bez kterých by nic z toho nebylo možné.

Za petrovickou chasu Klára Vaníčková

Výdaje:
Mše 200,-
Mája 600,-
Věnce 600,-
Rozmarýny 3 100,-
Krepák a drátky 830,-
Muzikanti - pití 4 350,-
Muzikanti - jídlo 1 200,-
DH Petrovanka 31 000,-
Stone 17 000,-
Víno 17 125,-
Stužky a špendlíky 140,-
Celkem: 76 145,-

Výtěžek: 2 605,-

Vyúčtování
Příjmy:
Od chasy 11 300,-
Pohostinství Iveta Jandásková 1 000,-
Sobota (výběr po vesnici, 
           vstup u placu) 17 300,-
Vstup zábava 19 000,-
Vstup neděle 13 100,-
Strécovsko - tetkovské hody 6 900,-
Prodej vína 10 150,-
Celkem 78 750,-
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POZVÁNKY NA AKCE V ROCE 2019

datum  název akce  místo konání pořadatel

pá  15.11.  Lampionový  průvod, hry a soutěže pro 

děti, rukodělná dílna, diskotéka u KD, 

občerstvení, vstupné dobrovolné
 

sraz  v  16.45 h.   

u kostela
 

akce
 

u KD
 

TJ

čt 5.12.
 

Mikuláš
 

obec
 

chasa

út 26.11.

 
Vánoční tvoření

 
sál KD

 
od 16 h. Místní knihovna

ne 8.12.

 

Slavnost světla se zpěvy z

 

Taizé

 

kostel Petrovice farníci

st 18.12.

 

Setkání u vánočního stromu

 

obec

 

ZŠ Lesonice a OÚ

čt

 

26.12.

 

Vánoční koncert

 

kostel

 

Petrovice OÚ

čt 26. 12.

 

otevřena došková chalupa

 

viz plakáty

 

OÚ

pá

 

27.12.

 

Turna j

 

ve stolním tenise

 

KD

 
út 31.12.

 

Vítání nového roku

 

(setkání místních a 

jejich přátel, diskotéka) – bude 

upřesněno

KD

 

---

pondělky 18 – 19 hodin cvičení PILATES sál KD Jan Hejl, trenér

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO

PODZIMNÍ  NÁLADOBRANÍ 

K podzimu patří nejen pestré barvy, voňavé plody, lesklé kaštany, šustění listí, 
chuť dobrého jídla a pití a hřejivé plamínky svíček nebo ohně v kamnech, ale také 
chlad, mlhy, krátící se dny se stále vzácnějšími a slabšími sluneční paprsky a svátky 
Dušiček. 

Letošní podzim si sice dlouho hrál na léto s barevným listím, ale přináší i mnoho 
událostí, které jsou v lepším případě náročné na zpracování a v tom horším případě 
jsou vyloženě smutné nebo přímo tragické. A tak se i u letně dobře odpočatých 
a podzim milujících lidí najdou dny, kdy mají špatnou náladu, jsou nevrlí, podráždění, 
bez energie a občas dokonce zachmuření nebo smutní.

Karel Plíhal jako mladý písničkář, ještě ani ne třicetiletý, své podzimní dojmy 
přiblížil v jedné své písni takto: 

„Uprostřed mých podzimových nálad těžko budu optimismem sálat… 
Na podzim má bídná duše chátrá. Zeptejte se mého psychiatra. Příčinu se nikdy 

nedopátrá. … O podzimu žádnou kladnou zmínku nevyvolá ani plná sklínka. … 
Na podzim já takhle trochu hynu. Jen mi za to nedávejte vinu. …“. 
Karel Plíhal je spíš odborník na písničky, ale pokud jeho texty znáte, tak víte, že je 

vnímavý, citlivý a umí vtipně vystihnout podstatu věcí. „Podzimové nálady“ opravdu 
málokdy „sálají optimismem“. Na podzim se naše prožívání prohlubuje a i u extro-
vertů obrací více do nitra. Nálady jsou „pomalejší“: pozvolna se ustavují, déle 
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přetrvávají, obtížně se mění. Více lidí má spíše špatnou náladou. Máme sklon být 
melancholičtí, zadumaní, vnímaví vůči náladám druhých, býváme častěji i vyloženě 
smutní. Jsme tak citlivější i vůči negativním zprávám z okolí a prožívaný smutek pak 
můžeme vnímat jako velmi intenzivní. Pokud naše špatná nálada přetrvává i několik 
dní, pak se nám může stát, že nějaká citlivá duše v našem okolí začne mluvit 
o depresích, jak je to hrozné, ale že se to dá léčit a že bychom neměli odkládat 
návštěvu psychiatra.

To opravdu nemusí být špatný nápad v případě, že jsme dlouhodobě smutní, a to 
bez příčiny, špatně jíme (ve smyslu nechutenství, ale i přejídání se bez požitku), 
špatně spíme (večer nemůžeme usnout, ráno se nemůžeme probudit a cítíme se 
nedostatečně odpočati), zhoršuje se naše schopnost soustředit se, chybí nám energie 
a klesá tak nejen pracovní výkon, ale i chuť cokoliv dělat. Ztrácíme zájem o koníčky, 
o sport, o přátele, o naše nejbližší a dokonce i o intimní život. Můžeme být zvýšeně 
plačtiví. Můžeme se ale také bát, a to bez zjevné příčiny. Tomu se říká úzkost a ta 
chodí se smutkem často ruku v ruce. Velmi nepříjemné je, když se ještě zatěžujeme 
pocity viny, že se nám nedaří být usměvaví, projevovat větší nadšení a být celkově víc 
v pohodě. Ale ani všechny výše jmenované příznaky nemusí nutně znamenat, že 
trpíme opravdu depresí a už vůbec ne to, že dostaneme předepsané léky proti 
depresi- antidepresiva. Někdy stačí upravit životosprávu, chodit pravidelně spát, jíst 
méně, ale kvalitnější jídlo, více se hýbat, chodit za denního světla do přírody, 
odbourat pracovní stres a věnovat se pokud možno práci, která nás naplňuje a vidíme 
v ní smysl, záměrně se začít víc věnovat sobě, koníčkům, rodině nebo partnerovi – 
prostě tomu, co nás těší nebo alespoň v minulosti těšilo. Antidepresiva sice 
nezpůsobují závislost ani změny osobnosti, jak se mnozí mylně domnívají, ale také 
nemohou odstranit starosti a vyřešit za nás problémy. Pokud je tedy zdrojem naší 
smutné nálady celkově neutěšená životní situace, pak se vyplatí spíš investovat do 
několika sezení u psychologa a/nebo psychoterapeuta, kteří pomohou získat náhled 
na momentální situaci, vytvoří bezpečný prostor pro úvahy o tom, co nám 
nevyhovuje, co bychom si přáli změnit a také o tom, jaké máme ke změně možnosti. 
Mnohdy o takové potřebě změny už dlouho víme, dokonce víme, co bychom měli 
udělat, ale chyběla nám podpora, možnost od situace chvíli poodstoupit, sebrat 
odvahu věci změnit a často i pocit, že náš život někoho zajímá a že nám někdo fandí.  

Pokud ovšem psychiatr neobjeví žádnou zjevnou ani skrytou příčinu našich obtíží a 
my přesto nemáme ráno sílu ani chuť vstát, nic nás netěší ani nedává smysl, nejsme 
schopni zvládat nároky všedního dne, a naopak všední den je pro nás naplněný 
smutkem a úzkostí, pak není nutné se antidepresivům zuby nehty bránit. Na jejich 
účinek si počkáme v řádu dnů nebo spíše týdnů (to je prosím důkaz, že nezpůsobují 
závislosti – žádný závislák by nebyl ochotný čekat tak dlouho, než droga začne 
působit) a ani tehdy nečekejme euforii nebo nějaké juchání. Antidepresiva nás mají 
za úkol ochránit před propady do úzkosti, zoufalství, beznaděje a smutku, který bolí 
na duši i na těle (nejčastěji záda nebo srdce), abychom měli k dispozici energii nutnou 
pro důležité životní změny. 

Rozhodně je lepší brát, alespoň přechodně, antidepresiva, než začít dlouhodobou 
„léčbu“ špatné nálady a smutku k tomu nevhodnými a závislost způsobujícími 
psychofarmaky – anxiolytiky (neurol, lexaurin apod.) nebo alkoholem. Záludnost 
alkoholu je v tom, že on opravdu poměrně spolehlivě rozpouští věrnou kamarádku 
smutku – úzkost. Nicméně zmírnění úzkosti pod vlivem alkoholu málokdo umí využít 
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kreativně a konstruktivně k zásadnější změně své nevyhovující životní situace. 
Naopak alkohol sníží úzkost za cenu uvolnění zábran a odčerpání energie. Nelze než 
souhlasit s Karlem Plíhalem, že po vyprázdnění plné sklenky se může dostavit pocit, 
že to není k životu, že hyneme. To v nás vyvolá hluboké pocity viny, že se tak 
zpronevěřujeme sami sobě.

Podzim je také spojen se svátky Dušiček, kdy vzpomínáme na své předky a 
uctíváme jejich památku. Podobná tradice uctívání předků v této roční době je známá 
u Keltů (svátek Samhain) i u Slovanů. Keltové věřili, že v této době se stírají hranice 
mezi světem zemřelých a naším světem živých. Duše zemřelých tak mohou navštívit 
tento svět a zároveň my se můžeme setkat s podsvětím. Den mrtvých se slaví také 
v Mexiku, kde před stoletími španělští dobyvatelé spojili katolickou tradici oslav 
Dušiček s aztéckým kultem smrti. Také tam mohou duchové předků slavit společně 
s žijícími příbuznými a oslavy jsou to velkolepé, s krásnou výzdobou a hostinou přímo 
na hřbitově. Takto rozšířený a hluboce zakořeněný svátek zjevně má svůj pramen 
i v nějaké velmi staré a hluboké lidské potřebě, v potřebě vypořádat se s konečností 
lidského života v jeho pozemské podobě a upevnit víru v jeho pokračování v nehmotné 
podobě po smrti. Svátky zemřelých mohou zprostředkovat velmi silnou a útěšnou 
zkušenost s tím, co nás přesahuje, je obecně platné a věčné. Zároveň jsme ale 
konfrontováni s pomíjivostí vlastní pozemské existence. Téma smrtelnosti a 
omezených možností pro to, co vše považujeme v životě za důležité a co chceme 
stihnout uskutečnit, s sebou samozřejmě přináší i úzkost a smutek. Ať již se předkům 
podařilo žít jakkoliv uspokojivě a odcházeli smíření, přesto je smrt milované osoby 
pro pozůstalé ztrátou, se kterou se musí vyrovnat a naučit žít. Smutek ze ztráty blízké 
vztahové osoby nazýváme truchlení. Truchlení má specifický průběh odlišný od 
smutku z jiných životních ztrát a je výhodné mít zkušenost a moci využít určité 
společenské rituály. Naše materialistická doba není smutnění ani truchlení příliš 
nakloněna, protože smutného nebo truchlícího člověka nezajímá zisk nebo výkon, 
přechodně je schopný vzdát se uspokojování materiálních potřeb, ale vyžaduje čas 
pro sebe. Jeho život je totiž ztrátou blízkého otřesen a on musí uzavřít svou dosavadní 
existenci a připustit novou, ve které nebude už zemřelý figurovat. To je proces, který 
při ztrátě nejbližších a zásadních lidí v našem životě (rodičů, dětí, sourozenců, 
partnera nebo blízkého kamaráda) může trvat měsíce i roky. Někdy je ztráta tak 
nečekaná nebo těžká, že pozůstalý může mít pocit, že prostě nemůže žít dál a trpí. 
Jakkoliv se nám může zdát ztráta života nesmyslná (především pokud zemřou 
rodičům děti nebo dojde k tragickému úmrtí spojenému s velkým utrpením), 
truchlení je vždy smysluplné, protože v něm jde o nalezení smyslu dalšího života. 
Na tento hluboký zármutek a žal proto nestačí antidepresiva, ale spíš lidská blízkost, 
možnost sdílet, zažít podporu a naději, že každým dnem bude utrpení menší a že se 
znovu začne vracet do života radost a smích. Co pomáhá, je upřímné sdílení. Bohužel 
vzhledem k síle emocí při ztrátě blízkého nebo známého člověka a přirozené lidské 
sounáležitosti (soustrasti), se může stát loučení se zemřelým příležitostí pro zneužití 
situace. Lidské stinné stránky se mohou stát hybnou silou v jakémkoliv ročním období. 
Můžeme se tak stát svědky snahy o získání politických bodů vnucováním neadekvátní 
pocty a medializace při pohřbu významného umělce. Jen několik dnů později přijde 
ze země, kam mnozí z nás jezdí na dovolenou, zpráva o nelidském utýrání politicky 
nepohodlné osoby s maximální snahou znemožnil truchlení a zajistit tak eskalaci 
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válečného konfliktu. Závažnost činu je sice různá, ale bohužel v principu necitlivého 
přístupu k pozůstalým a zneužití truchlící rodiny a veřejnosti je stejně 
zavrženíhodná.

Nenechme si tedy vnutit pocity, které nejsou naše vlastní, a věnujme se naopak 
pocitům, které se hlásí ke slovu, i když to pro nás může být obtížné, protože jenom 
překonáním sami sebe můžeme dozrát a stát se úplnějšími. Děti to vědí a děti se 
těžkostem nevyhýbají. Vyslechnuto v lesní školce od několika holčiček ve věku 
4 – 6 let:

„Proč jsou vlastně na světě klíšťata, moli a komáři?“
Dlouhé zamyšlené mlčení ukončuje odpověď:
„Já myslím, že kvůli dobrodružství.“

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net

AKTUALITY  Z  ŘÍMSKOKATOLICKÉ  FARNOSTI

Drazí přátelé,
při našem posledním setkání prostřednictvím Zpravodaje obce Petrovice jsem psal 
o tom, že je jaro a že i medvěd se pomalu štrachá ze svého brlohu. Nyní je podzim a 
medvěd si naopak začíná vystýlat doupě a zvonění budíku pečlivě šteluje na tři čtvrtě 
na duben. My ovšem nejsme medvědi, ani jako medvědi. My jsme lidé. Nejsme (snad) 
jen jako lidé. A tak pro nás platí celoroční režim jiný než pro ostatní přírodu.

Tyto řádky píšu v týdnu, kdy v Petrovicích a v Krumlově probíhá týden intenzívní 
duchovní obnovy farnosti. Po mnoha desítkách let (nevím, kdy v Petrovicích byly 
lidové misie naposledy, v Krumlově to bylo v roce 1969) Petrovice zažívají lidové misie 
a program je skutečně hutný. A jsem mimořádně potěšen, neboť programu se účastní 
více farníků, než jsem čekal. I na růženec ve 21 hodin večer přichází poměrně dost 
občanů. To je krásné! Jako se totiž v těchto týdnech orají pole, tak je třeba také 
rozorat svoji duši a připravit ji na novou setbu. K tomu vede právě křesťanství. 
Křesťanství není jen filozofický nebo teologický směr, názor na svět, modlitba, útěk 
v životní situaci atd., jak si to mnozí sami prezentují. Křesťanství je víc! A křesťanství 
někdy bolí, protože vyžaduje určitou disciplínu, sebezápor. Podobně jako mladí 
hasiči, fotbalisti a další si musí odřeknout počítač, film, rande a jiné, aby mohli jít na 
trénink a byli dobrými sportovci a neohroženými záchranáři, tak teď i mnozí farníci 
dokázali, že se nebojí si něco ze svého času odepřít, aby se mohli účastnit misijního 
programu a naučit se dalším způsobům lásky k Bohu, k sobě i k bližnímu. A na tomto 
místě nastává radost. Misijní týden je samozřejmě pozvánkou pro všechny, nejen pro 
„kostelové“, ale pro každého, třebas člověka hledajícího něco víc než jen pozemské 
štěstí nebo „uklidňovák“ v depresi.

„Milost předpokládá přirozenost“, říká Tomáš Akvinský. Napřed je tedy třeba zorat 
půdu své duše, aby, až zaprší, se voda s živinami vsákla. Jinak je možné, že všechny 
svátosti, Boží odpovědi na naše modlitby atd. po mně stečou jako kapky po igelitu. 
„Netrhejme plevel jen proto, aby tam nebyl, ale aby na tom místě mohlo vyrůst něco 
krásnějšího“, půjčil jsem si teď slova našeho pana biskupa.

K letošní podzimní orbě se kromě pravidelných bohoslužeb v neděli a ve čtvrtek, 
vedle různých akcí, které naše farnosti pořádají, nabízejí další každoroční 



příležitosti. Slavnostní mše svatá o slavnosti Všech svatých bude 1. 11. v 16:30, v den 
Památky zesnulých (2. 11.) v 7:30. Dušičková pobožnost na hřbitově se uskuteční 
v neděli 3. 11. ve 14 hodin. Svátost smíření před dobou dušiček bude 31. 10. od 17:30 a 
bude přizván cizí zpovědník. Když se teď obřím skokem přehoupneme k Vánocům, 
mohu sdělit, že půlnoční mše svatá je, stejně jako loni, naplánována na 24. 12. ve 21 
hodin. 25. a 26. 12. budou mše sv. vysluhovány v nedělní čas, tedy v 7:30. Stejně tak 
i o závazném církevním svátku 1. ledna 2020. Termín předvánoční svátosti smíření 
bude upřesněn později.

A co se týká kostela, plánovaná oprava střechy se zcela nezdařila, neboť finanční 
rozpočet naší farnosti, který je tvořen především z darů farníků, zdaleka nedosahuje 
na příčku nákladů na opravu. Nicméně se podařilo dojednat jinou firmu, která nebude 
používat lešení a plošinu (což tvořilo finančně nejnáročnější složku oprav), ale 
horolezecká lana, takže se povedlo nákladovou výši snížit. Letos budou provedeny 
nutné klempířské práce, vlastní nátěr se uskuteční nejspíš až na jaře. Na faru je také 
vypracován projekční plán, který ale bude potřeba ještě upravit. Pokud se podaří 
sehnat dotace na realizaci oprav fary, také by se příští rok toto místo mohlo proměnit. 
Ale raději ještě neříkám (resp. nepíšu) „Hop!“

A na závěr tu i pro petrovické mám pozvánky do krumlovského farního kostela 
Všech svatých na duchovně – kulturní program. V neděli 27. 10. v 15 hodin proběhne 
koncert hudební skupiny GOOD WORK. A v sobotu 14. 12. v 16 hodin se uskuteční 
adventní benefiční recitál známé zpěvačky Evy Henychové. Všichni jste srdečně 
zváni!

Přeji nám všem pokojné podzimní dny a dobrou orbu pro novou vláhu našich duší a 
srdcí.

P. Pavel Vybíhal, děkan

23

POHLEDY  DO  MINULOSTI

ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ TRAGICKÉ UDÁLOSTI

Dne 7. září letošního roku uplynulo 60 let od zřícení štítu při stavbě kravína, při které 
přišli o život tři muži z Petrovic. Starší pamětníci nezapomněli, mladším 
spoluobčanům událost připomeňme doslovným zápisem z obecní kroniky a několika 
dokumentačními fotografiemi z pohřbu. 
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Kronikář Josef Kylián do kroniky obce zapsal: „Dne 7. září 1959 okolo 14. hodiny 
došlo k tragické nehodě na staveništi kravína Donava v Petrovicích. Zřícením štítu při 
omítání byl zasypán a usmrcen občan Rudolf Jiříkovský ml. z čísla 106, člen JZD. Dále 
byli zasypáni a pádem těžce zraněni František Psota st. z čís. 64 a Josef Vespalec 
z čísla 56, oba brzy po převozu do ivančické nemocnice zemřeli. Dalším zraněným byl 
František Vespalec st. z čísla 128, který utrpěl pádem zranění na hlavě, po ošetření 
v nemocnici a po delším léčení se uzdravil. Společný pohřeb R. Jiříkovského, Fr. Psoty 
a J. Vespalce se konal 10. září 1959 za účasti mnoha lidí z místa, blízkého okolí 
a zástupců Okresního národního výboru Moravský Krumlov. Soustrastný projev pronesl 
náměstek předsedy ONV s. Josef Kašpárek. 

Tradiční hody se vzhledem k této tragické nehodě nekonaly.“ 

Kronika obce Petrovice 1924-1975, SOkA Znojmo, fond: Pet/I., sign. K-I-133, str. 246.
Fotografie z pohřbu poskytla Dana Hodečková, obecní fotoarchiv, přírůstky 2016. 

Eva Grunová

PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

PŘEHLED  STÁRKŮ  

Žádáme občany o doplnění či opravení tabulky, děkujeme.

Rok Nejstarší stárek, čp. Nejstarší stárková, čp. Nejmladší stárek, čp. Nejmladší stárková, čp.
2019 Bogner Libor, 3 Vaníčková Klára, Brno Tomeček Alexander, 24 Cyrková Sabina, 30
2018 Kylián Ivo, 114 Vespalcová Pavla, 38 Záviška Ondřej, 33 Bodanská Terezie, 126
2017 Kylián Ivo, 114 Janštová Štěpánka, 4 Tomeček Alexander, 24 Závišková Jana, 33
2016 Janšta Petr, 4 Kolkopová Martina, 8 Záviška Ondřej, 33 Hynková Radka, 51
2015 Janšta Petr, 4 Vespalcová Pavla,  38 Hynek Jan, 51 Slámová Terezie, 150
2014 Tréšek Ladislav, 70 Janštová Štěpánka, 4 Hynek Jan, 51 Slámová Terezie, 150
2013 Třéšek Ladislav, 70 Vyžrálková Pavlína, M. Krumlov Smejkal Miloš, 130 Vespalcová Kateřina, 38
2012 Tréšek Kare,l 70 Reiterová Michaela, 63 Jandásek Roman, 82 Vespalcová Kateřina, 38
2011 Tréšek Karel, 70 Reiterová Lenka, 63 Smejkal Miloš, 130 Bognerová Eliška, 3
2010 Janšta Tomáš, 4 Fialová Jitka, Lesonice Hájek Vojtěch, 54 Kolkopová Martina, 136
2009 Janšta Tomáš, 4 Slámová Monika, 150 Bogner Libor, 3 Janštová Štěpánka, 4
2008 Kučera David, 45 Prustoměrská Andrea, Bohutice Reiterová Michaela, 63
2007
2006
2005 Kučera David, 45 Prustoměrská Andrea, Bohutice Ondráček Ondřej, 124 Šišmišová Jaroslava, 55
2004 Vespalec Tomáš, 151 Vaculíková Šárka, 144 Ondráček Ondřej, 124 Slámová Monika, 150
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Rok Nejstarší stárek, čp. Nejstarší stárková, čp. Nejmladší stárek, čp. Nejmladší stárková, čp.
2003 Kučera David, 45 Prustoměrská Andrea, Bohutice Karandyszewský Martin Blažková Kateřina, 136
2002 Vespalec Tomáš, 151 Adámková Martina,
2001 Bogner Petr, 143 Vaculíková Šárka, 144
2000 Solař Vlastislav,  65
1999 Ondráček Petr, 124 Bognerová Alena, 147
1998
1997
1996 Sobol Vladimír, 39 Nováková Petra, 136
1995
1994 Sobol Vladimír,  39 Vespalcová Miloslava, 125 Vaculíková Šárka, 144
1993 Jelínek Libor, 63 Vespalcová Miloslava, 125 Ondráček František, 124 Komárková Jaroslava, 36 
1992 Záviška Pavel, 33 Vespalcová Miloslava, 125 Cyrková Alena, 138
1991 Hájek Roman, 54 Šidlová Renata, 132 Hercík Zdeněk, 79 Bystrá Petra, 133
1990 Vespalec Jan, 125 Šidlová Jana, 38 Ondráček Petr, 124 Cyrková Romana, 138
1989 Vespalec Marek, 125 Šidlová Renata, 132
1988 Tauber Zdeněk, 59 Hercíková Ladislava, 5
1987 Prokop nebo Tauber Hercíková Ladislava, 5
1986 Prokop nebo Tauber Hercíková Ladislava, 5 Vespalcová Miloslava, 125
1985 Tauber Zdeněk, 59 Hercíková Ladislava,  5
1984 Prokop nebo Tauber Vodáková Drahomíra, 19 Bogner Pavel, 3 Šidlová Jana, 38
1983 Prokop Miloš, 115 Vodáková Drahomíra, 19
1982 Bílek Zdeněk, 122 Závišková Eva, 4 Solař Jiří, 81 Součková Svatava, 89
1981 Bílek Zdeněk, 122 Fialová Marie, 83 Bílek František, 122 Solařová Jitka, 65
1980 Vespalec Jan, 125 Hercíková Marie,
1979 Bogner Pavel, Březinová Anna, 8 Vespalec Lubomír, Račáková Lenka,
1978 Blažek Jan, 71
1977 Blažek Jan, 71
1976 Vespalec Bohumír, Sobotková Milena, 52 Pelikán Milan, 31 Hynková Pavla, 51
1975 Kaplan Pavel, 129 Štrosová Marie, 26
1974 Hercik Josef, 79 Štrosová Marie, 26
1973 Hercik Josef, 79 Štrosová Marie, 26
1972 Hercik Josef, 79 Bognerová Jaroslava, 91 Sedláček Zdeněk, 45 Jandová Dana,
1971 Hercik Josef, 79 Bognerová Jaroslava, 91
1970 Hodeček Vladimír, 113 Vodáková Marie, 102
1969 Hodeček Vladimír, 113 Vodáková Marie, 102
1968 Vodák Stanislav, 77 Kovářová Marie, 111 Šibral Jan, Krejčová Marie,
1967 Vodák Stanislav, 77
1966 Šidlová Helena, 96
1965 Šidlová Helena, 96 Hegr Jaroslav,
1964 Šidlo Bořivoj, 46
1963 Šidlo Bořivoj, 46 Břínková Blažena, 54
1962 Šidlo Bořivoj, 46 Břínková Blažena, 54 Krejčová Ludmila,
1961 Šidlo Josef, 75
1960 Vodák Jan, 19
1959 Hody se nekonaly
1958 Vespalec Jaroslav, 130
1957 Vespalec Jaroslav, 130 Smejkalová Jana, 28
1956 Vespalec Jaroslav, 130 Zahradníčková Věra, 11
1955 Bílek František, 122 Závišková Jaroslava, 51
1954 Bílek František, 122 Závišková Jaroslava, 51
1953 Záviška Jan, 33
1952 Záviška Jan, 33 Závišková Jaroslava, 51
1951 Sobotka František, 47 Bílková Marie, 115
1950 Sobotka František, 47
1949 Procházka František,
1948 Procházka František,
1947 Procházka František,
1946 Hezina Josef, 76
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LÉČIVÁ SÍLA  PŘÍRODY

Čas nám letí jako splašený. Prázdniny se velice rychle přehouply, nevím jak vám, ale 
mně se po tom teploučku velice stýská, a máme tu podzim a s ním mimo rýmy, kašle a kdoví 
čeho ještě, první podzimní měsíc září.

Podzim s měsícem září je časem ztišení, zklidnění, ukončování a uvolňování. Sklízíme, 
co jsme zaseli. Země stahuje všechno dovnitř. Můžeme to pociťovat i na sobě tím, že 
máme těžké nohy. Z pohledu medicíny se září vztahuje k velmi důležitým orgánům našeho 
těla a tím jsou slezina, slinivka a žaludek. Žaludek je nejvíce oslaben v říjnu.

Slezina je vždy připravena chránit naše zdraví. Podílí se na vitalitě a chuti do života. 
Můžete ji posilovat přes celý rok obyčejnou pampeliškou, která na nás kouká na každém 
kroku. Se slezinou je úzce spjatá slinivka. Symbolizuje lásku k životu. Bez slinivky se nedá 
žít. Denně lékaři řeší mnoho potíží se slinivkou. Při onemocnění slinivky bývá už většinou 
pozdě, proto je lepší si ji chránit a posilovat. Nejdříve je to kvalitní, zdravé a pro každého 
jedince dobře stravitelné jídlo. Z bylinek nám v tom pomohou pampeliška, přeslička, 
dobromysl, měsíček, lékořice. Výborná je černucha – její semeno nebo olej. Slinivka má 
ráda hořké a horké, proto si vařte doporučené byliny a můžete ještě přidat jablečník, 
šalvěj a pijte je horké před jídlem. Teď je čas dýní, které jsou balzámem pro naši slinivku a 
vůbec pro zažívání.

Klíčem k energii je žaludek. Je to emočně nejcitlivější orgán, jakýkoli stres ho 
oslabuje. Prvními varovnými signály na oslabený žaludek jsou časté nadýmání, pálení 
žáhy, paradentóza a zvýšená kazivost zubů. Nejdůležitější je snídat mezi 7-9 hod. 
Potřebujeme tím zažehnout pomyslný trávicí oheň na celý den. Nejvhodnější jsou obilné 
kaše nebo teplé polévky, jídlo teplé povahy. Bylinek v tomto směru je celá řada. Bazalka, 
kopřiva, černý bez, levandule, měsíček, jitrocel, dobromysl, zázvor, kurkuma. Konkrétně 
na pálení žáhy pomůže jitrocel, topolovka, sléz, řepík, violka trojbarevná, lnice, 
heřmánek, levandule, třezalka.

Na závěr tohoto povídání bych se vám ráda zmínila o bylině, kytce, která právě v tuto 
dobu nádherně kvete žlutými zářivými květy a u nás si ji můžete všimnou při cestě do 
Mor. Krumlova. Jsou to topinambury-Slunečnice topinambur. Používá se hlíza. Můžete ji 
použít jako naše brambory nebo za syrova jako 
zeleninu. Topinambury, také židovské brambory, 
obsahují kvalitní olej, vlákninu, aminokyseliny, 
vitamín C a další vitamíny, draslík a především inulin. 
Ten je vhodný nejen pro diabetiky, ale i pro ostatní, 
neboť snižuje hladinu cukru v krvi a ničí volné radikály. 
Napomáhají redukci váhy, podpora metabolizmu, 
snižují hladinu cholesterolu, čistí krev, prevence 
potratu, zvyšují adaptabilitu na psychický stres a mají 
mnoho dalších pozitivních účinků na náš organizmus.

A pamatujme si - za všech okolností je dobré 
zažívání základem pevného zdraví! Vnímejme krásy 
kolem nás. Pokusme se vidět svět z té milejší strany a 
naše trávení nám to s láskou vrátí…

„Všechny živé bytosti kromě člověka vědí, 
že smyslem života je radovat se z něj.“ 
Samuel Butler

Zdeňka Bognerová
použité obrázky www.google.cz

Topinambury
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ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ 

červenec 2019 srpen 2019 září 2019
nejnižší noční teplota +9 °C +11 °C +4 °C
nejvyšší noční teplota +20 °C +21 °C +19 °C
průměrná noční teplota +15 °C +17 °C +11 °C
nejnižší denní teplota +23 °C +21 °C +13 °C
nejvyšší denní teplota +36 °C +30 °C +32 °C
průměrná denní teplota +29 °C +27 °C +20 °C
celkové srážky 78 mm 65 mm 80 mm

V měsíci červenci bylo celkem 25 dní polojasno a oblačno. Dne 16. 7. bylo částečné 
zatmění měsíce (65 % měsíce ve stínu slunce), dne 19. 7. byla bouřka s kroupami. 
Dvě třetiny měsíce srpna bylo oblačno, 3x se vyskytla bouřka a ke konci měsíce byly 
ranní mlhy.

Září bylo převážně oblačné, ve druhé polovině měsíce odletěly poslední vlaštovky,  
byly vidět sýkorky.

Jaroslava Vespalcová

CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH

ROK 1955

Počasí v lednu bylo mírné, v únoru chladné. Udrželo se přes celý březen a duben, 
takže všechny zemědělské práce byly tohoto roku zpožděny.

Dne 17/1 1955 byla zimní bouře. Od rána burácel hrom a blýskalo se. Bouře byla 
doprovázena větrem a přeháňkami.

K 31/12 1954 byla provedena v celé ČSR u všech závodů, podniků a úřadů generální 
inventarisace základních fondů.

Dne 29/1 1955 byl uspořádán v hostinci tradiční hasičský ples, který byl hojně 
navštíven. Dne 12/2 1955 uspořádala OB a VŽ maškarní ples, jehož se účastnilo 42 
masek a hojná byla účast nemaskovaných účastníků. Výtěžek plesu byl věnován na 
školní zájezd do jižních Čech a do divadla v Brně. Dne 20/2 1955 byly uspořádány 
dětské radovánky s maskami. V sále hostince vyhrával soubor Zdar – OB v Petrovicích a 
radovánek se zúčastnilo přes 60 maskovaných dětí. Na závěr byly děti poděleny 
cukrovím a sodovkami a byl jim promítnut zábavný film.

Dne 5/2 1955 byl uspořádán společný zájezd ochotníků do Mahenovy činohry 
v Brně na hru Ženský zákon, která byla nacvičována zdejší OB.

Dne 4/3 1955 byla uspořádána oslava Mezinárodního dne žen. Dne 20/3 1955 byla 
sehrána v hostinci OB veselohra Joz. Greg. Tajovského „Ženský zákon“. Hra byla 
sehrána v původních slováckých krojích a byla hrána dvakráte. Dne 22/3 1955 byla 
uspořádána v hostinci artistická estráda s programem. 

Od 10/3 do 14/4 1955 byl uspořádán v naší obci v rámci ČČK – Zdravotnický kurs. 
Kurs byl uspořádán ve škole a absolvovalo jej 10 zájemců.

Dne 5/3 a 14/3 1955 bylo vzpomenuto 2. výročí úmrtí J. V. Stalina a Klementa 
Gottwalda. 
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K 10. výročí osvobození naší vlasti byla vyhlášena soutěž ve zvelebení škol mezi 
KNV Praha – Brno. Žáky, učiteli, SRPŠ a VŽ bylo uzavřeno celkem 17 závazků, které 
představovaly 340 prac. hodin. Všechny závazky byly splněny a přispěly ke zvelebení 
zdejší školy. Den 28/3 byl stanoven vládou jako Den učitelů. Toho dne každého roku 
odměňují děti své učitele květinami a díky, učitelé se scházejí na okresních a 
krajských aktivech a nejzasloužilejší a vzorní učitelé jsou vyznamenáváni. Též byl 
vyzvednut význam učitelského povolání a učitelské práce. 

Dne 3/4 1955 zahráli žáci národní a střední školy pohádku Bož. Němcové 
„Neohrožený Mikeš“. Pohádka byla hrána v pohádkových krojích a byla hrána 
dvakráte. 

Dne 15/4 1955 byl uspořádán zájezd občanů do Janáčkovy opery v Brně na operu 
Prodaná nevěsta. Zájezdu se zúčastnilo 25 zájemců. 

Dne 22/4 1955 bylo vzpomenuto 85. narozenin V. I. Lenina, zakladatele prvního 
soc. státu na světě. 

Tradičních oslav 1. máje se zúčastnili občané jako každoročně v Mor. Krumlově, 
když předtím byli dvojicemi pozváni.

Dne 7/5 1955 byl proveden tradiční Běh vítězství na oslavu 10. výročí osvobození 
naší vlasti. 

pokračování zápisu r. 1955 příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice. 
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Tradiční hody se díky výborné organizaci stárků vydařily.



TJ  PETROVICE, z.s.
zve  děti  i  dospělé na  tradiční devátý

   PRŮVOD

15. 11. 
45sraz v 16.  h. 

u kostela

pátek 

2019

program:
průvod obcí s lampiony 
hry a soutěže 
   u kulturního domu
rukodělná dílna 
    v sále kulturního domu
diskotéka pro děti

Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Koná se pouze za příznivého počasí


