ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

V partě kamarádů ze sousedství. Na Dračkách, konec 50. let.
Fotografii poskytl Pavel Jiřikovský.

ročník 13, číslo 2/2020 (duben, květen, červen 2020)

Ve školním roce 2019/2020
odchází z mateřské školy šest
předškoláků.
Zleva: Antonín Hájek, Klára
Olivová, Šimon Hrubý, Kristýna
Závišková, Jaroslav Řehák a Andrea
Vošmerová.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. dubna 2020
• ZO projednalo výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele vsakovacích
objektů. Nejnižší nabídku ve výši 260 022 Kč bez DPH podala společnost COLAS CZ,
a.s. ZO schválilo tuto firmu jako zhotovitele této zakázky a pověřilo starostku
podpisem smlouvy o dílo.
• ZO projednalo výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele na opravu
chodníku podél místní komunikace. Nejnižší nabídku ve výši 430 808,07 Kč bez
DPH podala firma Geo-stav Valeč s.r.o. ZO schválilo tuto firmu jako zhotovitele
této zakázky a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku (vodovod na pozemcích p. č.
1711/1, 1703/3, 2981 a 13 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova) mezi obcí
Petrovice a vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, do svazku obcí
VAK Třebíč. Dále ZO schválilo Zápis o předání a převzetí majetku do hospodaření
svazku obcí VAK Třebíč.
• ZO projednalo a schválilo nabídku Cyklo klubu Znojmo na podporu cestovního
ruchu v regionu Znojemsko. Obec Petrovice nabídne možnost bezplatné prohlídky
doškové chalupy pro zaměstnance IZS.
• ZO projednalo žádost P. K. a schválilo záměr na prodej části pozemku p. č. 1700/1
o výměře cca 40 m2 a 6/1 o výměře cca 15 m2. Záměr bude uveřejněn na úředních
deskách po zákonem stanovenou dobu. Žadatel si nechá zhotovit geometrický
plán na vlastní náklady.
• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o přidělení dotace od Nadace ČEZ ve výši
24 900 Kč na projekt „Pořízení šicího stroje pro obec Petrovice“.
• ZO schválilo projektovou dokumentaci pro manžele H., který vypracovala Alena
Danielová, Višňové. Jedná se o vodovodní přípojku a STL plynovodní přípojku
z řadu v místní komunikaci p. č. 1703/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
k parcele p. č. 8/1 v SJM manželů H.
35. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 7. května 2020
• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o uzavření Dohody o vyhrazení společensky
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku mezi obcí Petrovice a Úřadem
práce ČR, kontaktní pracoviště Znojmo. Jedná se o zřízení pracovního místa pro
zaměstnance Milana Horkého od 1. 5. do 31. 10. 2020.
• Starostka seznámila ZO s informací hejtmana Jihomoravského kraje JUDr.
Bohumila Šimka o aktuální nepříznivé ekonomické situaci JMK způsobené
pandemií koronaviru a následném pozastavení rozhodování o podaných žádostech
o dotace z rozpočtu JMK do měsíce září letošního roku. Vzhledem k této situaci se
ZO rozhodlo z úsporných důvodů odstoupit od vybudování vsakovacích objektů
podél rekonstruované místní komunikace.
• ZO projednalo a schválilo přistoupení obce k Výzvě Sdružení místních samospráv
ČR a hejtmanů několika krajů, aby stát podpořil obce posílením jejich
rozpočtových zdrojů, aby mohly obce realizovat připravené investiční projekty ve
snaze rozhýbat regionální ekonomiku. ZO pověřuje starostku a místostarostu
vyplněním příslušných dokumentů.
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• ZO projednalo možná úsporná opatření vzhledem k předpokládanému snížení
daňový příjmů vůči schválenému rozpočtu a uložilo finančnímu výboru připravit
příslušné podklady.
• ZO projednalo a schválilo obnovení provozu MŠ Petrovice a školní kuchyně od
25. 5. 2020 za předpokladu, že budou dodržena doporučení dle metodiky
Ministerstva školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.
• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o schválení dotace Ministerstva životního
prostředí na realizaci projektu „Petrovice – interakční prvek IP (alej)“
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
• ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“. Rozhodnutí je vydáno
Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu převodu dotace do roku 2020.
• Starostka seznámila ZO s Protokolem o kontrole plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
• ZO projednalo a schválilo žádost stavebníka D. Ř. o souhlasné stanovisko se
stavbou „RD Petrovice 113, nová okna ve fasádě“.
• Starostka informovala ZO o zahájení stavebního řízení na akci „Lesonice –
odkanalizování obce“.
36. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. května 2020
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020.
• ZO projednalo doporučení finančního výboru obce a schválilo následující opatření
na straně příjmů: zvýšení vstupného v doškové chalupě na 30 Kč, zvýšení poplatku
za nájem sálu kulturního domu na 1500 Kč a kuchyňky na 700 Kč a vyúčtování
poplatků za OSA místním spolkům ve výši 1000 Kč, které v letošním roce uhradila
obec v rámci balíčku získaného členstvím ve Sdružení místních samospráv ČR. Na
straně výdajů ZO schválilo snížení pracovního úvazku paní M. T. ze 40 na 30 hodin
týdně a další doporučení finančního výboru na snížení výdajů.
• ZO projednalo informaci kontrolního výboru a schválilo jeho doporučení.
• ZO projednalo a schválilo účast na Malém festivalu loutky 2020, a to konáním
jednoho loutkového představení v pátek 4. 9. 2020 v 18 hodin v KD. Příspěvek obce
na představení činí 1000 Kč.
• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko se stavbou „Plynofikace RD
Petrovice č. p. 142“, kterou podala majitelka RD L. Š.
• ZO projednalo a schválilo prodej části obecních pozemků jedinému uchazeči R. J.
Jedná se o oddělené části obecních parcel p. č. 1707/3 a 2706/1 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova. Geometrickým plánem č. 448-73/2020, který si nechal
zhotovit uchazeč, vznikly nově parcely p. č. 2707/9 o výměře 79 m2 a p. č. 2706/3
o výměře 121 m2. Prodejní cena činí 50 Kč za m2, tj. celkem 10 000 Kč.
• ZO projednalo a schválilo žádost společnosti VINICE ZNOVÍN s.r.o. o povolení
k provedení výkopových prací pro položení vodovodního a elektrického vedení na
pozemcích v majetku obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
Jedna část potrubí bude vedena po hraně p. č. 2596 a druhá část po hraně p. č.
2471. Termín realizace je stanoven na konec května 2020, doba výkopových prací je
plánovaná na 2 dny. Podmínkou je uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
• ZO projednalo a schválilo otevření doškové chalupy od neděle 7. 6. 2020. Sezóna
potrvá od června do října 2020.
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37. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. června 2020
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020.
• ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2019. Návrh bude vyvěšen na úřední
desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů.
• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s přijetím dotace od sdružení
Energoregion 2020 ve výši 52 000 Kč formou daru na zakoupení malé komunální
techniky a obec se zavazuje k minimálnímu spolufinancování ve výši 13 000 Kč.
• ZO projednalo odpověď Lesů ČR, s. p., na žádost obce ohledně koupě pozemku
PKN 610/3 o výměře 1707 m2, druh pozemku lesní pozemek v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova. ZO navrhuje za uvedený pozemek směnu, a to p. č. 2369
o výměře 2337 m2, druh pozemku lesní pozemek.
• ZO projednalo žádost stavebníků R. O. a H. Z. a schválilo souhlasné stanovisko
s provedením plánované novostavby RD na pozemcích p. č. 2898 - 2902, 510/18 a
510/19 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Podmínkou je souhlas budoucích
stavebníků s vybudováním odbočky v přípojce ke splaškové kanalizaci a umožnění
dalšího napojení ze sousedního pozemku. Další podmínkou je uvedení krajské
silnice do původního stavu.
• ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí, která byla provedena správním odborem Krajského úřadu JMK.
• ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory, která
byla provedena Úřadem práce ČR.
• ZO projednalo a neschválilo cenovou nabídku společnosti ikis tender s.r.o. Brno na
zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Petrovice – interakční prvek IP
(alej)“ za cenu 30 250 Kč včetně DPH. ZO schválilo zadání této zakázky DSO
Moravskokrumlovsko, který ji provede zdarma.
• ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Živé pomezí KrumlovskoJevišovicko v rámci 3. výzvy PRV, Fiche 5 - Pozemkové úpravy pro akci „Petrovice,
polní cesta“ a pověřilo starostku a místostarostu přípravou uvedené žádosti.
38. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. června 2020
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2020.
• ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2019 s výhradou a přijalo
nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.
• ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Petrovice za rok 2019.
• ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Petrovice za rok 2019.
• ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská
škola Petrovice za rok 2019.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku (prodloužení vodovodu 2011,
lokalita Farská zahrada) do svazku VAK Třebíč.
• ZO projednalo žádost D. K. o koupi části obecní parcely p. č. 1699/2 v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 130 m2. Jedná se o pozemek nad
sklepem žadatele. ZO schválilo přijetí záměru na prodej části uvedené parcely,
tento bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.
Geometrický plán na oddělení příslušné části parcely nechá žadatel zhotovit na
své náklady.
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• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku č.
OSV/58/2020 mezi Obcí Petrovice a Městem Moravský Krumlov. Jedná se o příspěvek obce ve výši 9800 Kč na spolufinancování sociálních služeb na rok 2020.
• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k žádosti Ing. Jiřího Pavlů, Jihlava,
o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení a realizaci stavby. Jedná
o zhotovení elektrické přípojky pro stavbu „Petrovice – Závišková NN příp. kab. př.“.
• ZO projednalo a schválilo Žádost o sjednocení podmínek zaslanou Státnímu fondu
životního prostředí ČR. Jedná se o sjednocení a úpravu finančně provozních
podmínek za období 2007-2013 a 2014-2020 v rámci svazku VODOVODY
A KANALIZACE, DSO Třebíč.
• Starostka informovala ZO o neschválení dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního
programu Podpora rozvoje venkova v JMK pro rok 2020 na akci „Oprava chodníku
podél místní komunikace“. Důvodem je snížení finančních prostředků v rozpočtu JMK.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci
dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná
péče o zeleň na území JMK v roce 2020 mezi Jihomoravským krajem a obcí
Petrovice. Jedná se o dotaci ve výši 50 000 Kč na akci „Následná péče o zeleň v obci
Petrovice“.

INFORMACE OBČANŮM
POVINNÉ POPLATKY
Upozorňujeme občany na splatnost povinných poplatků za odpady a psy (do
30. 6. 2020). Ti, kteří poplatky ještě neuhradili, ať tak učiní co nejdříve. Od srpna
nebudou dlužníkům vyváženy nádoby na komunální odpad.

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
Žádáme řidiče, aby přizpůsobili rychlost jízdy po nově opravených místních
komunikacích. Často se zde pohybují děti na kolech a kolečkových bruslích. Žádáme
o zvýšenou opatrnost, zejména v úseku kolem dětského hřiště u kulturního domu!!!
Vjezdy na tyto místní komunikace budou osazeny dopravními značkami omezujícími
rychlost na 30 km/h. Věříme v ohleduplnost projíždějících řidičů, aby nebylo nutné
přistoupit k instalaci zpomalovacích prahů.

ÚPRAVA POLNÍ CESTY K VINOHRADŮM
Koncem měsíce května provedla společnost Znovín se souhlasem obce Petrovice
výkopové práce na části cesty k soukromým vinicím pro přivedení vodovodního
potrubí a elektrických kabelů od vrtaných studní k nádržím na vodu. Cesta byla
provizorně zahrnuta zeminou, vlivem deštivého počasí a projíždění těžké techniky
došlo ke zhoršení její sjízdnosti. Znovín zajistí v nejbližší době srovnání poškozeného
úseku cesty a jeho zpevnění drtí ze střešních tašek. Další fází bude navezení
a zapravení asfaltového recyklátu.
Společnost Znovín se omlouvá za zdržení ohledně úpravy polní cesty.
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
„ZACHRAŇ SEBE, TAKY ZEM…“
„Kdy tady bude moje
maminka?“ „Kde je můj táta –
nezapomněl na mě?“ Tyto věty se
ozývaly v herně naší mateřské
školy v Petrovicích, když začaly
chodit před třemi či čtyřmi roky
děti, které jsme dne 18. června
2020 v naší školce slavnostně
pasovali na prvňáčky. A my velcí
jsme se tehdy snažili hrou,
pohlazením, písničkou a rozličnými
zajímavými činnostmi zabavit je tak,
aby zapomněly na svou mámu či tátu
aspoň na chviličku a zároveň je přesvědčit,
že i ve školce stejně jako doma najdou lásku,
zábavu i bezpečí. Slziček ubývalo a děti rostly. Rostla i touha po poznání a přátelství.
A tak se po čase při odpoledním příchodu jejich rodičů ozývaly věty úplně jiné:
„Maminko, proč jdeš tak brzy?“ „Ach jó, táta už je tady a já jsem ještě nedomalovala
ten obrázek…“ Prožili jsme společně nezapomenutelné roky a s nadšením krůček po
krůčku jsme my dospěláci pozorovali pokrok dětí: „Už znám všechny barvičky.“,
„Paní učitelko, už umím zavázat tkaničku!“, „Počítat do desíti? To už dávno znám…“
A o tom, že už toho znají opravdu mnoho, přesvědčili naši budoucí prvňáčci svoje
nejbližší na jejich slavnostním pasování.
Probíhalo letos kvůli mimořádným opatřením z důvodu nemoci COVID 19 zcela
jinak než v jiných letech: v téměř rodinném prostředí v naší mateřské škole, kde se
sešly pouze rodiny těch pasovaných dětí bez ostatních mladších kamarádů. A protože
jsme společně s dětmi předchozí období, kdy byla naše mateřská škola uzavřena,
intenzívně prožívali a po znovuotevření školy 25. května 2020 jsme si o všem hodně
povídali, nazvali jsme naše poslední vystoupení dle úvodní básně, kterou naši budoucí
školáčci všem přednesli „Zachraň sebe, taky Zem…“.
„Mámo, táto, my jsme tady, chybí nám tu kamarádi…
Nedá se však teď nic dělat, Zem se musí uzdravovat.
Planetu tu naši krásnou, nad kterou nám očka žasnou,
chtěli jsme ji všichni zabít? Poslala nám za to COVID!
Abychom se zastavili, pořádně se zamysleli:
zda se máme ještě rádi, kupujeme správné věci
či pro chvilku harampádí.
Zda dýcháme čistý vzduch či kouř, smog a velký puch?
Firem, aut a letadel kolem nás je stále více,
tak se tomu nedivme, že nezvládají to naše plíce.
Půdu jsme si otrávili, lesy, keře vykáceli,
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řeky, moře, celou Zem zanesli jsme odpadem.
A bez vody průzračné jak bychom tu jednou žili?
Koronavir – ta nemoc zlá miliony lidí postihla.
Zastavil se ten náš svět, ponaučení dal lidstvu teď:
Země zvedá prst i dlaň, volá na nás: „Člověče,
před zkázou už konečně mě dokonale braň!!!“
Mámo, táto, my jsme tady, chybí nám tu kamarádi.
Chceme přece zdraví být, zpívat, tančit, hrát si spolu,
normální mít život, školu.
Ruce k dílu spolu dáme, naši Zem my rádi máme.
Koronavir porazíme, roušky, štíty odložíme,
společně to přece dáme, tenhle boj my nevzdáváme.
Chceme zdraví, šťastní být, naši Zemi milovanou
se vším krásným zachránit…“
Nejen za tuto báseň, ale za celé své vystoupení, které oslavovalo krásu naší Země
a nutnost člověka chovat se k ní zcela jinak než doposud, ale také blížící se odchod
našich předškoláků do základních škol v okolí, si děti vysloužily velký potlesk a obdiv
těch nejbližších. Jejich slavnostní „Slib prvňáčků“ opět v černých talárech a čepcích
budoucích studentů s letopočtem 2020 a pasování starostkou obce paní Irenou
Záviškovou, závěrečný pochod všech pasovaných prvňáčků při studentské hymně
vehnalo nejednu slzičku do očí maminek či babiček dětí.
Poté už následovalo poděkování všem rodičům a jejich obdarování dárečky, které
jim děti ve školce zhotovily, a také překvapení v podobě velké „rodinné oslavy
s pohoštěním“. A kdo je podával? No přece naši malí velcí školáčci: každá rodina
doslala velikánskou pizzu, koláčky, řezy, dospěláci kávu či čaj, děti džusíky
a oslavovalo se… A taky chválilo za přípravu všech dobrot od našich kuchařek.
A pak už nastal čas loučení… Brzy s aktovkou na zádech překročí naši pasovaní
prvňáčci práh základních škol – někdo v Lesonicích, jiný ve Vémyslicích, někteří
v Moravském Krumlově. Čekají na ně nová dobrodružství, kamarádi i nová paní
učitelka, ale také první školní povinnosti a starosti. Závěrem chci všem našim
budoucím prvňáčkům – Andrejce Vošmerové, Kristýnce Záviškové, Klárce Olivové,
Járu Řehákovi, Šimonu Hrubému a Toníku Hájkovi, ale i jejich rodičům popřát, aby
tento životní krok zvládli s láskou, trpělivostí, v pohodě a s úsměvem na tváři.
Poděkování patří nejen rodičům za důvěru, kterou v nás – pedagogy Mateřské školy
v Petrovicích vložili tehdy, když nám svoje děti do školky přiváděli poprvé, ale taky
všem zaměstnancům školy za to, jak se o tyto děti po celé období vzorně starali.
Samozřejmě velký dík patří i paní starostce Ireně Záviškové a celému Zastupitelstvu
obce Petrovice za jejich velmi dobrou spolupráci se školou po celý školní rok
2019/2020.
…a teď už cililink, zvoní, malý školáčku, nová pohádka, ta školní, pro Vás právě
začíná. Tak hodně zdraví a štěstí….
Článek i báseň napsala:
Zdeňka Müllerová, ředitelka MŠ Petrovice
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OKÉNKO DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
TVAROHOVÁ DOBROTA
těsto: 3 vejce
20 dkg cukru krupice
½ dl oleje
25 dkg hladké mouky
1 kypřicí prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
1 hrnek mléka
kakao (prášek)
2 lžičky rozpustné kávy
(prášek)
Vše vyšleháme, polovinu těsta vylijeme
na vymazaný a vysypaný plech. Do druhé
poloviny přidáme kakao a kávu a
nalijeme na světlé těsto. Pečeme při
190 °C asi 15 – 20 minut.

krém: ½ l mléka
2 vanilkové pudinky
15 dkg cukru
2 tvarohy ve vaničce
trošku rumu
½ másla
V mléku uvaříme pudink, hned do
horkého zašleháme máslo. Po mírném
zchladnutí přidáme tvaroh a rum a
vyšleháme. Krém naneseme na upečené
těsto a polijeme polevou.
poleva: 1 čokoláda na vaření
2 zakysané smetany
Čokoládu rozpustíme a pak do ní
vmícháme zakys. smetanu. Natřeme na
krém a dáme vychladit.

ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE
OHLÉDNUTÍ ZA NETRADIČNÍM ZÁVĚREM ŠKOLNÍHO ROKU
Konečně zpátky do školy! Dne 25. května 2020 se žáci naší školy po dlouhém
odloučení vrátili do školních lavic, tentokrát velmi netradičně – v rouškách. Prostředí
školy a školní zahrady jim umožnilo i v tomto čase trávit radostné a příjemné chvíle ve
společnosti svých vrstevníků, o které byli tak dlouho (od března) připraveni. Jak si
užívali poslední měsíc školního roku ve školní družině, zachycuje naše fotogalerie.

Na nově zakoupeném mixéru si
téměř každý den vyrábíme
Smoothie z ovoce a zeleniny.
V rámci barevného týdne jsme si
připravili zelený nápoj z banánu a
špenátu.
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Každoročně odevzdáme
desítky kilo odpadu v rámci
projektu Recyklohraní. Díky
podpoře veřejnosti se ve
sběru stále zlepšujeme.

Školní zahradu obývá mnoho živočichů,
které rádi pozorujeme. Nejčastěji to jsou
rybky a žáby v zahradním jezírku.

Stimulovat plosky nohou je
blahodárné, proto si s oblibou
masírujeme nohy na hmatové
stezce na školním dvoře.

Odpolední odpočinek po
vydatném obědě na rozkvetlé
zahradě.
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Jak se z pulce stane žába?
To pravidelně sledujeme
v zahradním jezírku.

Každý den sportujeme na
víceúčelovém hřišti. Mezi
nejoblíbenější sporty patří
fotbal a vybíjená. Hrajeme ale
také tenis, učíme se základy
basketballu, házíme diskem a
seznamujeme se s méně
tradičními hrami.

V době karantény jsme měli možnost
zakoupit šicí stroj z Nadace ČEZ a následně zdokonalit naše dovednosti z ručního šití - na šití na stroji.
Šijeme polštářky, čelenky, nákupní
tašky anebo třeba pytlíček na bylinky
z vlastnoručně obarvené látky přírodními
barvami.
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A jak vzpomínají na letošní školní rok nejmladší žáci naší školy?
Nela Hladíková, Tereza Daňhelová: „Tento školní rok jsme často tancovali na
školním dvoře. Líbilo se nám, jak jsme pekli peřinky s povidlím, štrůdl a banánky
v čokoládě. Na hřišti jsme hrávali vybíjenou a fotbal. Líbil se nám barevný týden a
také když jsme měli hudební výchovu na hřišti.“
Jiří Gruna: „Líbil se mi výlet na středisko Lipka v Brně. Já připravuji ve škole
přednášky, naposledy jsem si připravil přednášku o včelách.“
Karolína Řeháková: „V tohle roce se mi líbilo plavání a všechny výlety. Protože
byla karanténa, líbilo se mi, jak jsme se učili přes Skype.“
Anna Procházková: „V letošním školním roce se mi líbilo hlavně na zahradě – jak
jsme hráli fotbal, vybíjenou a jak jsme pozorovali rybník. Tenhle školní rok se mi
líbil.“
Tento školní rok byl velkou výzvou a zkouškou pro rodiče, žáky i učitele. Přestože
škola na tři měsíce osiřela, nikdo z nás nezahálel a všichni jsme to zvládli se ctí.
Svědectvím je malá kronika na webových stránkách „Doušky z roušky,“ kterou jsme po
tuto dobu společně vytvořili (www.zelesonicemk.cz). Doufáme však, že pro nový
školní rok zůstane už jen nevšední a pěknou vzpomínkou.
Přejeme Všem příjemně prožité vlahé letní dny.
Za všechny - Štěpánka Baštová, vychovatelka a učitelka ZŠ Lesonice

INFORMACE Z KNIHOVNY
STATISTIKA ZA ROK 2019
stav knihovního fondu: 2 322 ks
rozsah knihovního fondu na 1 obyvatele: 6,4 ks
registrovaní uživatelé: 57, z toho do 15 let: 18
počet výpůjček: 728 (oproti roku 2018 nárůst + 49 ks)
kulturní a vzdělávací akce: 3
počet návštěvníků celkem: 405

USKUTEČNĚNÉ AKCE
V důsledku vládních nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru byly všechny
plánované akce v období 12. 3. – 30. 6. 2020 zrušeny.

ZVEME VÁS
sobota 1. 8. 2020

Discgolfový turnaj

Na místním hřišti a jeho přilehlém okolí se uskuteční již 5. ročník Amatérského
discgolfového turnaje. Discgolf je vhodný pro všechny věkové kategorie, a proto si i vy
přijďte vyzkoušet tento u nás poměrně mladý, ale zato stále více oblíbenější sport.
Před turnajem proběhne vysvětlení pravidel a krátká discgolfová škola. Disky budou
opět k zapůjčení přímo na místě.
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Start turnaje je naplánován v 10 hodin, registrace bude probíhat od 9 hodin
s následným rozdělením do kategorií na aktivní hráče a začátečníky.
Po celý den bude zajištěno občerstvení a po turnaji se budeme těšit na večer při
živé muzice. Těšíme se na Vás! Bližší info o turnaji a jeho průběhu naleznete na
plakátech v Petrovicích.

sobota 8. 8. 2020

15. Petrovický košt

ochutnávka vín v obecním sklepě, při nepříznivém počasí pod pergolou u hřiště,
začátek ve 14 hodin, vstupné 100 Kč, možnost zakoupení občerstvení (grilovaná kýta)

pátek 4. 9. 2020

Malý festival loutky

pohádka O Popelce v podání Docela velkého divadla, sál KD - v případě pěkného
počasí plac před kulturním domem, začátek v 18 hodin, vstup zdarma

sobota 12. 9. 2020
neděle 13. 9. 2020

Tradiční hody

ranní mše svatá po oba dny, hraje Dechová hudba Petrovanka, hudební skupina
Stone, zavádění stárků, strécovsko-tetkovské hody, pouťové atrakce, skákací hrad

sobota 10. 10. 2020

Tradiční vinobraní

taneční zábava v sále kulturního domu s kapelou Fantazie, burčák, tombola

ZE SPORTU
INFORMACE Z FOTBALU
Jak jistě všichni vnímáme a víme, tak období druhého čtvrtletí jsme prožili
v krizovém období koronaviru, které se taky podepsalo na sportovním dění v naší obci.
Naše jarní fotbalové odvety IV. B třídy OFS Znojmo byly zrušeny a v celé republice se
od 3. ligy směrem dolů už nic nehrálo. Po částečném uvolňování zákazů či nařízení
vlády jsme již v květnu mohli začít chodit sportovat na hřiště v určitém omezeném
počtu a nesmělo se využívat kabin. Dalším uvolněním se již mohlo sportovat ve větším
počtu a i společné prostory kabin se mohly použít, tak jsme se snažili pravidelně začít
trénovat a domlouvat i nějaké přátelské zápasy. Podařilo se nám u nás v našem
sportovním areálu přivítat mužstvo z třebíčského okresu, kde teď vlastně hrává i náš
bývalý hráč Danek Šlapák. Mužstvo SK Slavice hrává v sousedním okrese taky ve
IV. třídě, ale v jeho řadách hrávají borci, kteří dříve kopali i Divizní soutěže a na jejich
herním projevu to bylo opravdu znát. Výsledek 4 : 5 pro hosty sice nebyl nijak hrozivý,
ale jejich herní projev, hlavně těch hráčů, co kopali vyšší soutěže, byl na slušné úrovni
a myslím si, že vyhráli zaslouženě. Dalším našim soupeřem, se kterým jsme si zahráli
přátelské utkání, bylo mužstvo, se kterým se utkáváme i v našich mistrovských
zápasech, a to Olbramovice „B“. S těmi jsme měli dohodnuto více termínů, ale
příroda a přívaly vody nám jeden termín zrušily a tak se odehrálo jen jedno utkání,
a to na jejich hřišti, kde jsme podlehli výsledkem 5 : 4. Toto utkání nemohu hodnotit,
protože jsem tam nebyl, ale podle našich hráčů jsme měli jednoznačně zvítězit, jen
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se projevila naše žalostná koncovka při neproměňování šancí. Když se 15 minut před
koncem zápasu vede 2 : 4, tak by se určitě tento zápas neměl prohrát. Je to jen a jen
sport a přípravné zápasy jsou od toho, abychom se stále zlepšovali a taky se stále něco
učili. Věřím, že se nám v nové sezóně OFS 2020 – 2021 bude dařit aspoň jako loni na
podzim nebo i lépe. V zimní přestávce se nám podařilo dokonce mužstvo i slušně
doplnit o hráče z MK, kteří kopali v A týmu a věřím, že s námi zůstanou i pro novou
sezónu a budou oporou našeho mužstva. Rozlosování nového ročníku se koná v pátek
24. 7. 2020, tak se budeme těšit, co nám los připraví do naší skupiny za mužstva.
Všichni se určitě moc těšíme, až zase naše zelené plácky na vesnicích ožijí a setkáme
se i se svými fanoušky, na které se moc těšíme a které samozřejmě už teď srdečně
zveme na naše zápasy.
Sportu zdar, Olda Sobol

POHLEDY DO MINULOSTI
NÁŘEČÍ
Nářečím se v Petrovicích běžně mluvilo ještě za první republiky. Udrželo se až do
invaze většího počtu rozhlasových přijímačů a televizorů. Nejstarší generace nářečí
ještě dobře pamatuje, mladší občané a dnešní petrováci už mluví obecnou češtinou.
Slyšet mluvit starší obyvatele Petrovic „po petrovsku“ je pro mě, co pocházím
odjinud, velice pěkným zážitkem. Moc ráda poslouchám paní Sobolovou z Véhonu či
Mirka Vespalce. I když se některá slova v nářečí ještě dnes běžně používají („vévoz“,
„vokno“, „koplín“, „kudlúf“atd.), autentické „petrovské“ nářečí pomalu, ale jistě
mizí. Je to velká škoda. Možná jsme poslední generace, která se s ním ještě setkala.
A je to i důvod, proč mu věnujeme aspoň tenhle krátký příspěvek.
Podle jazykových odborníků patří petrovické nářečí ke středomoravské (hanácké)
nářeční skupině, jižní podskupině budějovicko-znojemského typu. Pro toto nářečí je
charakteristické:
výslovnost typu „ešče“, „ščestí“, typ se šesti krátkými samohláskami (z původního
„i“ vznikla polosamohláska nebo zcela zaniklo – „kaplčka“, „vóň ďelal“ = oni dělali).
Typ „naša slepica“ (není provedena přehláska a-e), u některých typů slov krátká
samohláska („psat“, „blato“, „poď dum“), užívání protetického v („voves“, „vobilí“,
„voset“), užívání protetického h („hináč“, „homněl“, „hano“), místo ej –é („véce“,
„nélepší“), místo ou-o („móka“, „vedó“), místo i, y – e, é („bél“, „veď“). Rod ženský
se neoslovoval 5. pádem, ale „Kadlina, šla bes do Vémeslc, do Lesonc, do Dobelc e do
Rebniku?“, „Frantina, pudeš do Bótic na póť?“, „Metyna, di vepichovat voset do
Kokešperků!“ Na petrováky pasuje toto: „Hanes hutikal dum hulčkou, vzal za klčku,
mákl do pulčky pro lžčko a vidlčko, sedl na stolčko, spolykal metelčky, a letěl zas na
zahumenicu.“
V petrovickém nářečí se používala řada germanismů a zkomolenin. Bylo to dáno
polohou obce v národnostně smíšené oblasti. Nejbližší německou vesnicí byl sousední
Kadov. U některých zkomolených výrazů lze jen stěží vypátrat z jakého původního
slova vznikly.
Časté jsou germanismy v pojmenování částí hospodářských staveb –
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„verštat“(dílna), „forhóz“ (průjezd), „voškuchla“ (venkovní kuchyň na zabíjačky),
„preshóz“ (lisovna vína).
Možná by stálo za to zpracovat jakýsi „slovník“ petrovického nářečí. Namátkou
jsem vybrala aspoň některé z těch běžných výrazů:
„kvelb“ – obchod zbožím smíšeným, „voset“ – polní plevel, „vécoch“ – kanálek za
stavením, jehož účelem bylo odvádět vodu a močůvku ze dvora do potoka, „sóska“ –
zásobnice na mouku a obilí, „mino“- jméno, příjmení, „hulčka“ – ulička mezi domy,
„slota“ – děvče, „hažarti“ – děti, „halmara“ – skříň, „hóvortovat“ – někomu stále
přisluhovat, snad i podlézat, i rozmazlovat děti stálou péčí, „štok“ – 1. patro,
2. řeznický špalek na zpracování zabijačky, „torkovy hydra“ – dýňová semínka,
„turkyňa“ - kukuřice, „voréblované klásek z turkyně“- vyloupaná kukuřice, „pécha
vénešná“ - přisuzovala se hrdým, chlubivým selským dcerám, „vykvindovat“ –
vyhodit, „verštat“ – dílna, „svarba“ - svatba, „žencká“– ženská, „prucárek“ –
kameninový džbánek kterým se nabírala voda ze studánky, „patěna“ – postarší tažná
kráva, „táč“ – pruh specielně tkané pruhované látky ve kterém se nosilo malé
děťátko, „štycle“ – pletené nátepníčky, „forhóz“ – průjezd, „mídr“ - šněrovačka,
„krif“ - krev, „šizgumík“ - prak, „sedět na šéstroku“ – na jakémkoliv povoze (koňském
i kravském), „trople, vepřovice“ – cihly z nepálené hlíny, „hóryngle“ – náušnice,
„prazleta“ – náramek, „pohňósek“ – zbytek jídla na talíři, i zbytek svačiny,
„vostruvek“ – ohryzek jablka či hrušky, které se ve škole „démaly“ = loudily, „Von na
mně furt démá“ - stěžovaly si dívky na neodbytné kluky (á la: „dé mně“) aj.

„JAK SE NEŠČASNÉ KUBA VĚŠÉL“
Povídku v petrovickém nářečí napsala Věra Fialová
Kravičky se zvolna klátily, stréček seděl „na šéstroku“, já buď vedle něho, nebo na
čerstvě posečeném jeteli ze ním. Krajina ubíhala pomalu – jak jinak – „Hyjé, Lisa!“
„Tade bela ještě jedna polni cesta vod Kadova a dycky, dež sem sekl na Kocórku,
nadběhla mně Gretla Denkova a že besme se k sobě pasovali a mohli to teda dát
cuzamen – jako dohromade. Napřed sem se tomo smil, ale potom se toho všimla stará
Ševčička, neměla nic jinyho na starosti než to letět požalovat naši mamince. Ta mně
dala! „Hanes, nebuť hlópe – vona to zprubovala ho všech kadováků a teď bes jí bel
dobré. Dost na jedny Němkyni v rodině!
„Hele už sme ho volšiček – to sem jednó jel také z roli – z Falen – belo to v řepách,
stmivalo se. Najednó slešim jekése praskot, hekot, brbláni a čučim že k tomo hóšči
běži staré Chalupa. Měl koš kopřiv, v nich zapichnoté srp – řikám se – tam se něco
stalo. Prr stará (ale te né, te jeď dál) to sem tenkrát zašlajfoval – to bela Bolena,
doma na ňo čekalo telátko a tak be bévala nérači už bela ho něho.
Von ten Chalupa má záducho a ničkum se dere do toho čaprči, hlas mo přeskakoje
až chrčí a pišči: „Ach te tróbo hlópe – s tebó se holomila volša? Co na ňó lezeš?“ – „Ach,
Panenkomarjá – Hanes, poť mně pomuct, esli néma něco zlomenyho – já už na něho
nevidim.“ … A tak sem vlezl pod to halozo co zpod ni casnoval nejaké chlapik a
bědoval jak malé hosoplenec.
„To seš te, Kubo?“ Poznal sem ho po hlase – néni to dlóho co se ženěl … Ležel pod tó
halozó polovomráčené, nebo co. Jak sem mo podával roko, zamotal sem se do
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nejakyho postraňko – a div se nesvalim. Ten pant šel vod Kubovyho krka k tý holomeny
halozi – „Ten potróblenec – hele Hanes – deť von se tade věšél!“ sípá Chalupa jak
krmené hóser – Scel sem mo to z krka vodsokovat, ale milé Kuba se už už poróčel, jak
bel přeškrtěné. A tak Chalupa šmikl srpem, pant e s kosem kuže z krka vodtáhl – hned
belo vokolo červeno, jak mo krif hrnola – jako tomu Kubovi, abes rozumněla – a tak
sme ho zachráněli.
Ale žádnyho vděka sme se nedočkali! Von se dal do řvani, takže mo tekle slze,
sopel e ta krif a začal nám nadávat, že duma dostane – že ten pant bel nové, že jako
vona ho kópila na jermerko a dala mo ho jen abe se s ňém navázal volšovy votypke na
trakač. „Já nesmim dum, já nesmim dum! Vona mně poliská, vona je zlá, já so
neščastné … co ve vite!“ – „E te posero! To se nesmiš dat! To ti jistě šlápla ho voltářa
na noho – vaša mama tě holt rozmazlela, Jokóbku sem, Jakóbku tam a potom – a to je
milé Kubo tvy neščesti, se jo Pánbiček vzal do nebe a te s tó tvó fajnovó náturó ani
neviš, jak máš krotět zló Kačo! Nic se neboj! Me ti zavedem dum, tade v potoke se
trocho homej. Mužeš to svect na mně, že sem tam měl narafičené srp, tes vzal přez
něho pochopa, řízl ses do krka na kerym ti visel pant vod trakača – a je to!“
Hele, Hanes, von téch votypek tade má moc, beztak be je všecke nepobral,
naložime mo to a fertik! – Na voze ještě popotahoval – „já so neščastné, já dostano, já
se sténě něco hodělám…“ A tak sem se zpomňél, jak nám pan řidici vekládal, že volše
a topole só moc křehky strome. A ten sténé pan řidici hočel aji do Kube. Tak sem nad
tém krótěl hlavó a povidám mo: „Hele, věďéls, nebo nevěďél, že je volša lámavá?
Nehráls nám náhodó komedyjo? Přece pan řidici řikal „stromy, které rostou v lužních
lesích – olše, osiky, vrby, lindy, topoly a jim podobné vyženou velice rychle na dřevo,
ale toto je řídké a velmi lámavé … no, že vám to řikal? – „Já se to nepamatojo,“
zavzlykal Kuba. – „Tak se to pamatoj pro podruhy. Abes nehrál komedyjo a deš se
věšiš, tak se vopravdo věš! Ale na hrošce, nebo na kadlátce – šak je máte na dvoře“
„No vidiš, nevoběsél se – a to nám to pěkně hoteklo – běž votevřít vrata – až
podojim, skočiš s mlikem do mlikárny.“
Do tisku připravila Eva Grunová

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
VZPOMÍNKA NA PANÍ ANNU HYNKOVOU
V pondělí 8. června 2020 zemřela ve věku 86 let paní Ing.
Anna Hynková. Zprávu o jejím odchodu oznámilo smutné
zvonění umíráčku. I když poslední roky svého života strávila
v Domově pro seniory v Zastávce u Brna, mnozí z nás si ji
pamatují jako velmi empatickou, usměvavou a pracovitou
ženu se zájmem o veřejné dění.
Narodila v Petrovicích 28. dubna 1934 jako nejmladší
dcera ze čtyřech děvčat rodičům Janu a Marii Záviškovým.
Se svými rodiči a sestrami prožila šťastné dětství. Dobře se
učila a vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně.
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Krátce poté se provdala za Radovana Hynka a s ním měla dvě děti Jana a Pavlu. Dlouhá
léta učila na Zemědělské škole v Moravském Krumlově. Měla dobré vztahy v rodině,
s přáteli, v práci, i s lidmi v Petrovicích. Byla dlouholetou členkou zastupitelstva obce
a v letech 2001 – 2004 vedla obecní kroniku. Užívala si plně svůj život, věnovala se
rodině, vnoučatům, těšila ji práce na zahrádce. Ráda cestovala a nikdy nezapomínala
na petrovický kostel. Dokud ji sloužilo zdraví, byla na světě ráda.
Pohřeb paní Anny Hynkové se konal v sobotu 13. června, kterého se zúčastnilo
velké množství lidí.
Obec Petrovice jí upřímně děkuje za odvedenou práci a vždy laskavé slovo. Čest
její světlé památce.
…………………………………

PANDEMIE
Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii! Prťavá potvůrka poletuje
prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu planety. Pichlavá potvora pekelně
prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána,
paní, politika, pekaře, popeláře. Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme,
poleháváme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel. Poznáváme
se? Pouze podle pohybů, pláště, pokrývky počínající pleše, papučí, ponožek, případně
podle psa. Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců posilovny;
policajti pozorují postavy plížící se po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista
píská, prudí, požaduje pokutu. Politici překotně převracejí pravidla, posunují
povolení přístupu penzistů pro potraviny, přikazují potřebný pohyb pouze po
privátním pokoji. Prý plánují podporovat podnikatele, prdlajs! Požadované papíry prý
pouze pořádně poškádlí poslední půldeci pohody prchlivějších plátců plnotučných
poslaneckých platů. Přeplněné postele, přidušení pacienti připojené plicní podpory,
přetažený personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí…
Ptáme se: PROČ? Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly,
pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme,
politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy…? Poněvadž přehlížíme potřebné,
pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, ponižujeme partnery, popichujeme
plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy…? Poněvadž pošlapáváme
přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? Poněvadž pokrok postupuje
příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme...? Ptáme se: PROČ? Prostě
PROTOŽE! Pocity padají podél pochmurné propasti. Převálcuje prťavá potvora
populaci? Prohrajeme, padneme? Přestaňme plakat! Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme,
porazíme, poničíme připravenými protilátkami, pandemii přečkáme, pohromy
překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky prvního „palebného pole“,
poděkujeme. Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme
psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se,
pomáhejme si, povzbuďme se, posilujme přátelství. Položme počítače, pojďme si
povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat pejska, pokochejme se přírodou,
přivoňme podbělu. Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni
poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme pohostinným.
Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku. Projděme
pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, přerovnejme
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prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku. Plicní
potvůrka potrápí, pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna,
procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor.
Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice,
polibky přátel. Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno… ☺
převzato z internetu, autor neznámý

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
O RADOSTI
Po měsících omezení, nouzového stavu a krize se společenská situace uklidnila.
Navíc je léto a to voní sluncem, vodou, zahradou, polem, loukou, lesem……
Letos jsme si prázdniny a dovolenou zasloužili víc než kdy jindy. Ale nejsem si jistá,
jestli si léto také užíváme víc než kdy jindy.
Někteří lidé jako by odmítali vylézt ze své ochranné ulity, do které se uchýlili
v době hrozícího nebezpečí, nebo ji sice opustili, ale cítí se nejistě. Truchlí nad
ztrátou starých jistot a vyčerpávají se náročným hledáním jistot nových, které se
vzdalují rychlostí úměrnou naléhavosti hledání. Pocuchaným nervům neprospívá už
ani pobyt na zahradě, kterou plení plži. Ti se zjevně netrápí nedostatkem vápenatých
skořápek a rychlostí namydleného blesku sežerou to nejlepší z úrody. Navíc dráždí
tím, že se v dobách nepřejícím cestování pyšní španělským původem a nejlepším
prostředkem proti nim mají být indičtí běžci. Dalším účinným prostředkem hubení
slimáků jsou pivní pasti, i když se obávám, že hrdost pivařů trpí, když čepují náš
národní nápoj slizkým tvorům. Najdou se dokonce i tací, kteří nechutné bezobratlé
přeživší pivní lázeň doráží slivovicí. Takový postup už má blízko k pohanskému
obětování toho nejcennějšího, aby bylo odvráceno hrozící nebezpečí. Upevňuje to
také rozšířený předsudek, že každý životní trabl lze vyřešit nebo alespoň udělat
snesitelným s pomocí alkoholu. Problém se slimáky odráží, jak je pro nás obtížné
přepnout z krizového režimu zpět na pohodu. Dokud se naše pozornost soustředí na
to, co nám vadí, co nám škodí nebo nás ohrožuje, nemůžeme si naplno užívat toho
pěkného. Po dlouhé době nás nesužuje léto smrtícím suchem a neúnosným vedrem a
naše pozornost se stáčí od bující vegetace ke zprávám o povodních.
Pocity spokojenosti, pohody a radosti máme na dosah, ale někdy jako by nás od
nich dělilo tlusté sklo, které nám brání je prožívat. Ke spokojenosti a radosti v životě
nepotřebujeme ani extrémní štěstí, nadání a už vůbec ne úspěch nebo bohatství. Malé
děti často přímo překypují radostí. Přitom nevyhrály ve sportce a za své největší
úspěchy (každý den nové) považují, když se houpou vysoko na houpačce, postaví nebo
nakreslí něco pěkného a najdou někoho, kdo s nimi jejich radost sdílí. Jako dospělí
máme stejné předpoklady k radosti, jako děti. Stačí se oprostit od velkých očekávání,
být otevření a všímaví, dovolit si být hraví a dát větší svobodu své představivosti. Ne,
není to ani dětinské, ani nezodpovědné, ani neefektivní. Naopak. Velmi rychle si tak
odpočineme, načerpáme novou energii a radost do života, můžeme se pak s chutí a
elánem vrhnout (nejen) do práce.
Zní to jednoduše, ale bohužel to tak jednoduché nebývá. Zvlášť tehdy, kdy delší
dobu zažíváme zvýšené obavy, máme vážné starosti nebo nedostatek odpočinku.
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Pak můžeme zjistit, že už se prostě nemůžeme radovat, ani když k tomu máme zjevný
důvod. Ve chvíli, kdy nás přestávají těšit věci, co nám dříve vždy radost udělaly
(přítomnost milého člověka, hezká písnička, příjemná koupel, oblíbené sportování,
vydatný spánek, dobré jídlo nebo pití), ráno se budíme s obavami a bez chuti vstát do
nového dne nebo se hroutíme při střetu i s běžnou překážkou, pak je možné, že naše
psychika nemůže přepnout z nouzového režimu zpět do normálu. V takovém případě
je dobré vyloučit, jestli už se nejedná o úzkostnou nebo depresivní poruchu.
To zvládneme sami i bez pomoci odborníka. Naštěstí, protože psychologové
a psychiatři jsou v těchto náročných dobách ještě hůře dostupní než jindy. Oblíbený
německý neurolog a komik Eckhart von Hirschhausen (s takovým jménem rozvinete
velký smysl pro humor) v podobných případech radí zodpovědět si upřímně
následujících několik otázek: Kdy jsem se naposledy s radostí pohyboval/a na
čerstvém vzduchu? Kdy jsem měl/a čas se dobře najíst? Kdy jsem se naposledy dobře
vyspal/a? S kým? A proč? Pokud jsou odpovědi na většinu z otázek záporné nebo
„nevím“, pak radí zkusit upravit životosprávu. Teprve pokud narazíte na to, že děláte
vše správně, a přesto nejste spokojeni, pak je dobré vyhledat odbornou pomoc. Velmi
se přimlouvám za to, abychom se zde nedrželi předsudků, ale naslouchali pouze
svému srdci, případně dalším důležitým (vlastním tělesným) orgánům. Tato lidová
moudrost je ukotvena například i textech Zdeňka Svěráka: „Když radosti není dosti,
raduji se z maličkostí.“ nebo Karla Plíhala (pro mimořádnou přiléhavost uvádím
v nezkrácené verzi): „Prší a hvězdy na plakátech blednou, zpívám si spolu
s reprobednou, jak ta láska deštěm voní, stejně voněla i loni, zkrátka, prší a soused
chodí sadem s konví, každej se diví, jenom on ví, proč místo toho kropení si nezaleze k
topení a nepřečte si McBaina, proč vozí mouku do mlejna. Prší a soused prádlo věší,
práce ho, jak je vidět, těší, ač promáčen je na nitku, tak na co volat sanitku, stejně na
čísle blázince je věčně někdo na lince. Prší.“.
Proto každý podle sebe – radujme se ze dnů slunečných nebo pršlavých. Buďme
připraveni, že mohou přijít i dny špatné, ale neztrácejme víru ve dny naplněné
radostí.
Jolana Bucková
psycholožka soukromé poradenské praxe v Brně
jolana.buckova@gmx.net

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY
KOHO NEUZDRAVÍ LÉKY, TOHO UZDRAVÍ PŘÍRODA. (Hippocrates)
Milí příznivci bylinek a přírody. Máme po striktních opatřeních, zákazech a
příkazech. Vracíme se zpět do běžného života. Ale co to běžný život je? Pospícháme,
běžíme, ale kam? Běžíme, běžíme, ale jak?
V prvopočátku jsme se pohybovali po čtyřech, s vývojem doby po dvou bosých
nohách. To všichni víme, ale jaký vliv má správná funkce chodidla a styk šlapky
s půdou na naši psychiku, inteligenci, správné držení těla a celkově dobrý zdravotní
stav, to ví už málokdo.
Lidé si z různých důvodů začali chodidla chránit a také tím vyjadřovat společenské
postavení. Průmyslová revoluce završila vývoj odloučení člověka od země, které se
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dotýkal ploskami nohou. Už ve středověku začaly být boty okrasou a doplňkem.
Do dnešní doby to vedlo k neuvěřitelným deformacím nejen plosky a nohy, ale i celého
těla.
Moderní obuvnický průmysl popírá přirozenost, implantuje umělé tvary a funkce
obuvi, které fyziologicky devastují organizmus. Bolesti zad, kloubů, kolen, hlavy,
špatné držení těla, vybočené palce, inkontinence atd. Tím vším, kromě penězi,
platíme za moderní, módní obuv.
Jasné světýlko v pomyslném tunelu nám přináší moravský obuvník, který ve
spolupráci s Masarykovou univerzitou, vymyslel a šije jedinečnou biomechanickou
obuv se zapracovanými antibakteriálními a protiplísňovými bylinami. Boty pana
Hanáka ze Snovídek u Vyškova pomohly mnohým postavit se opět na nohy. Jeho
patentovaná biomechanická aktivní stélka působí preventivně proti úrazům kotníků,
natržením Achillovy šlachy, zejména u sportovců, protože je zajištěna funkční
rovnováha. Nový typ biomechanické aktivní stélky je doslova lékem a velkou nadějí
pro nemocné po CMP, infarktu myokardu, pro lidi po úrazech, ale také pro žáky,
studenty ve školách a pro všechny lidi se sedavým zaměstnáním, včetně řidičů
z povolání.
Sama jiné boty, než pana Hanáka neobouvám a dokonce používám i jeho boty na
spaní. Tyto boty v noci přirozeně aktivují lymfatický systém, krevní oběh, udržují
správnou teplotu šlapky, prohlubují a zkvalitňují spánek. Spánek je hlubší a kratší,
ráno vstáváte opravdu odpočinuti. Mimo jiných dalších kladných účinků mají velmi
příznivý vliv na vleklé záněty nosních dutin. Osobní setkání s velice příjemným panem
Hanákem, vám všem mohu jenom doporučit. Určitě vám pomůže vyřešit vaše
případné, neřešitelné problémy.
K tomu, abychom měli zdravé a pevné kosti a silné svaly, nám pomohou naše
bylinky, které obsahují spoustu minerálů a vitamínů. Od 30 roků věku nám začínají
kosti slábnout. Pro udržení zdravých kostí potřebujeme vyvážený příjem vápníku,
vitamínu D, vitamínu K2 a hořčíku. Hořčík je minerál důležitý k vytváření kostní
hmoty. Nejlepší zdroj vápníku a hořčíku je v planých rostlinách a v zelené listové
zelenině.
Zdravé kosti - zdravé svaly. Víte, kdy nám narostou svaly? Také jim musíme dát
správný „stavební materiál“, tím jsou proteiny-bílkoviny. Nejlepší živočišné bílkoviny
získáme ze zvířat krmených trávou, tudíž z domácích zdrojů.
Vláda dnes v souvislosti s COVIDEM19 nebo průmyslová revoluce nám dávají
příkazy, zákazy, doporučení a nám se to líbí nebo nelíbí. Ale kdy neprotestujeme, jsou
příkazy přírody, které přijímáme vědomě nebo nevědomky.
Zdeňka Bognerová

ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ
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Dvě třetiny měsíce dubna bylo polojasno, 6 dnů větrných. Dne 7. 4. bylo možné
pozorovat superúplněk (nejjasnější za celý rok). Dne 8. 4. byly spatřeny vlaštovky,
v polovině měsíce bylo slyšet kukačky.
V květnu bylo 23 dnů oblačných, 9 dnů větrných, Dne 6.5. foukal studený vítr,
teplota 15 °C, pocitově velmi chladno. Dne 30.5. byla na obloze duha.
V červnu bylo celkem 21 dnů oblačno nebo zataženo. Dne 2.6. foukal silný vítr,
během měsíce byly dvě bouřky. Dne 26.6. padaly slabě kroupy s deštěm, v okolí padaly
poměrně velké kroupy o velikosti pingpongového míčku (Rakšice, Vémyslice,
Vedrovice, Olbramovice). Téhož dne byla na půlhodiny viditelná duha.
Dle sdělení ČHMÚ byl měsíc červen letošního roku srážkově nejbohatší v celé zemi
za posledních 60 let!
Jaroslava Vespalcová

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
OSVĚTA A TĚLOVÝCHOVA 1950 – 55
A/ O s v ě t a :
Osvětové práci se věnovala ve zdejší obci vždy jen nepatrná péče. Dokladem toho
jest skutečnost, že obec si za celé léta nemohla vybudovati kulturní dům, jako
důstojné místo zábavy a odpočinku po své práci. V r. 1945/46 byla v naší obci velká
chuť a snaha k postavení kulturního domu, na jehož stavbu již bylo zajištěno stavební
místo, připraveno vápno a začínalo se s pálením cihel. Tato chuť však brzy ochabla, ke
stavbě kulturního domu nedošlo a tak dnes naše obec nemá místnost pro kulturněosvětovou práci. Ukázal se i tehdy starý nedostatek obce Petrovic, který se projevil
při stavbě školy a projevuje se i do dnešního dne při každé budovatelské akci, ke které
mělo dojíti – totiž že určití sobečtí jednotlivci podkopávají chuť ostatním obětavým
občanům a ty, kteří se o to nejvíce starají, podezírají.
Osvětová činnost se zlepšila od roku 1950, za kteroužto dobu bylo provedeno:
1./ kulturní podniky:
15 divadel
20 besídek a akademií
55 oslav s kult. programem
4 smuteční tryzny
14 plesů
52 lidových veselic
7 štafet
29 celovečerních zvuk. film. představení
24 filmových představení vlastním němým film. přístrojem, ve kterých
bylo promítnuto 78 úzkých filmů
2./ kulturní zařízení:
Horizont se sufitami ……………………………………………….
Plátno na nové kulisy ……………………………………………..
Nová sametová vínově červená opona s mechan. ….
Přemalování někt. kulis, úprava na náznakové
scény, konstrukce k upevnění horizontu ………………..
50 skládacích židlí /vybojovány od ONV iniciativou
řed. školy a správce OB Oldřicha Kosíka …………………

2 500,- Kčs

Celková hodnota ……………………………………………………

5 600,- Kčs
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1 100,- Kčs
300,- Kčs
1 500,- Kčs
200,- Kčs

B/ T ě l o v ý ch o v a :
Tělovýchova ve zdejší obci prováděna téměř nebyla již z toho důvodu, že v obci
nebyla ani místnost pro cvičení, ani hřiště. Tělesná výchova a touha mládeže po
pohybu se vybíjela ve hrách na veřejných prostranstvích a návsích.
Teprve v r. 1952 bylo z iniciativy ředitele školy Old. Kosíka a mládeže prosazeno
zřízení sportovního hřiště v naší obci za školou, které má rozměry 60 x 90 metrů.
Pozemek byl dán mládeži do úpravy. Hřiště bylo již částečně upraveno a slouží jak pro
školní tělovýchovu, tak i také pro zábavu ostatní mládeži. V příštím čase bude jistě
tak upraveno, aby plně sloužilo svému účelu a bylo pro radost a zábavu všem
v ušlechtilém sportovním zápolení!!
pokračování r. 1955 příště

ZPRAVODAJ OBCE PETROVICE * číslo 2/2020 * ročník 13
Vydavatel:
Místo a datum vydání:
Povoleno:
Redakce:
Kontakt:
Uzávěrka:
Realizace:

Obec Petrovice, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 00293326
Petrovice. Vychází čtvrtletně.
Náklad 200 ks, neprodejné. Zdarma do každé domácnosti v obci.
ev. číslo MK ČR E 18079.
OÚ Petrovice – Ing. Roman Hájek, Mgr. Eva Grunová, Irena Závišková, DiS.
tel.: 515 323 123, 724 185 508 * e-mail: info@petrovice.com
jednotlivá čísla jsou na webových stránkách obce www.petrovice.com
Do čísla 3/2020 termín uzávěrky 30. 9. 2020.
Příští číslo vychází v říjnu 2020.
VENDY atelier, Moravské Budějovice, www.vendyatelier.cz

Prezentace Jiřího
Gruny na téma
včelařství
s ochutnávkou medu
na domácím chlebu.

Školní zahrada nabízí širokou škálu zábavy, kde si
kromě sportování na víceúčelovém hřišti můžeme
zahrát i klidnější hry.

V letošním školním roce nás opustilo šest žáků pátého ročníku. Slavnostní pasování
proběhlo tentokrát v komorním duchu, pouze za přítomnosti rodičů páťáků. Žáci
zleva: Michaela Klimová, Monika Zedníková, Petr Hladík, Patrik Záviška, Jakub
Havelka, Dominik Fojtík, učitelky zleva: Emilie Mácová, Lenka Doupovcová, Lenka
Kroutilová, Štěpánka Baštová.

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
www.enviroeko.cz

ZVÝHODNĚNÁ
SEZÓNNÍ NABÍDKA
Rozbor pitné vody ze studny
(informativní rozbor z individuálního zdroje vody)
Rozsah analýzy:
koliformní bakterie, Escherichia Coli, pH, konduktivita, tvrdost celková, amonné ionty, dusitany,
dusičnany, TOC (celkový organický uhlík), železo, mangan

Akční cena pro občany obce: 890,- Kč
Zvýhodněná cena je uvedena včetně DPH a obsahuje:
 poskytnutí speciálních vzorkovacích nádob pro vlastní odběr
 poskytnutí podrobných pokynů pro odběr vzorku vody
 rozbor jednoho vzorku vody ze soukromého zdroje vody
 výsledky rozboru ve formě protokolu o zkoušce
 dopravu a přepravu vzorků do laboratoře zdarma
 poskytnutí poradenství v případě nevyhovujících výsledků
Analýzy provádí akreditovaná laboratoř společnosti ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. vlastnící
Osvědčení o akreditaci č. 145/2020, vydané ČIA Praha s platností do 18.05.2021.

Pečujte o své zdraví a využijte výhodné nabídky
na kontrolu kvality vody ve Vaší studni!
Platnost nabídky je omezená. Váš zájem o rozbor vody nahlaste, prosím , do 16.8.2020 na e-mail
obecního úřadu. Po tomto termínu Vám bude oznámen termín vyzvednutí vzorkovacích nádob
pro vlastní odběr vzorku vody a taktéž termín svozu vzorků z Vaší obce.

