ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Takoví jsme byli! Společná fotografie dětí MŠ Petrovice,
šk. rok 1964/1965.

Horní řada zleva: ředitelka MŠ Petrovice Jaroslava Kyliánová, Alena Hercíková, Pavla Hynková, Ludmila Vespalcová,
Jitka Slámová, Marie Bílková, učitelka Květoslava Sobolová
Prostřední řada zleva: Milan Pelikán, Jan Hynek, Stanislava Hladíková, Eva Závišková, Oldřich Hercík, Zdeněk Bílek
Dolní řada zleva: Ivana Sedláčková, Marie Fialová, Svatopluk Kylián, Jana Kopečková, Zdeněk Tauber, Hana Sedláčková

ročník 13, číslo 3/2020 (červenec, srpen, září 2020)

HODY

Ve dnech 12. – 13. září
2020 se konaly tradiční
hody. Počasí přálo, při mši
svaté se dodržovalo nařízení o použití ochranných
roušek, lidí k placu přišlo
hodně, nálada byla veselá, hudba hrála, zpívalo
se, tancovalo.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
39. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. července 2020
• Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. Probíhá
rekonstrukce elektroinstalace, následovat bude výměna střešní krytiny.
• ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na akci
„Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“. Budou osloveny společnosti
Zahradnické úpravy s.r.o., Brno, IČ: 27707113, Kavyl s.r.o., Mohelno, IČ: 49975358
a Ekostavby Brno, IČ: 46974687. Termín pro doručení nabídek končí dne 5. 8. 2020
v 17 hodin, otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení proběhne dne
6. 8. 2020 v 18 hodin.
• Starostka informovala ZO o konání loutkového divadelního představení v rámci
Malého festivalu loutky, a to v pátek 4. 9. v 18 hodin pohádka „O Popelce“.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku (Petrovice - prodloužení
vodovodu a kanalizace, lokalita Za Humny) do svazku VAK Třebíč. Dále ZO schválilo
Zápis o předání a převzetí majetku do hospodaření svazku obcí VAK Třebíč.
• ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko za rok 2019.
• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti ZMES Znojmo na opravu
poškozených izolátorů veřejného osvětlení na 5 podpěrných bodech v celkové
ceně 5000 Kč bez DPH. Termín opravy je do 31. 8. 2020.
• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Petrovice
a firmou COLAS CZ, a.s., Praha. Dodatkem se mění předmět díla (Rekonstrukce
místních komunikací v obci Petrovice) o vícepráce a méněpráce. Cena díla se
dodatkem snižuje o 170 855,24 Kč bez DPH, tzn., že cena díla činí nově
4 067 212,82 Kč bez DPH.
40. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 6. srpna 2020
• Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. Dokončuje se
rekonstrukce elektroinstalace, probíhá oprava střešního pláště a instalace
podhledů ve třídách.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2020.
• ZO projednalo a schválilo výsledek zadávacího řízení na akci „Petrovice –
interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“. Byly doručeny 3 cenové nabídky, jako
nejvhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, kterou podala firma
Zahradnické úpravy s.r.o., Brno, IČ: 27707113, ve výši 817 679 Kč bez DPH.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.
• ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na akci
„Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“. Budou
osloveny 3 společnosti: hřiště.cz, s.r.o., Brno, IČ: 28354303, Dřevoartikl, spol.
s r.o., Znojmo, IČ: 26306921 a Elephant smile CZ, s.r.o., Ježov, IČ: 29303052.
Termín pro doručení nabídek končí dne 27. 8. 2020 v 18 hodin, otevírání obálek
s nabídkami a jejich vyhodnocení proběhne dne 27. 8. 2020 od 18 hodin.
• ZO projednalo a schválilo vícepráce provedené v rámci akce „Rekonstrukce
místních komunikací v obci Petrovice“ firmou COLAS CZ a.s. Jedná se o osazení
silniční přídlažby v části komunikace vedoucí od knihovny v celkové částce
44 193,75 Kč s DPH.
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• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku zahradní techniky od firmy Jan Holý
Agroservis, Moravský Krumlov. Jedná se o pořízení techniky v rámci dotace od
sdružení Energoregion 2020, a to sekačky Honda profi, bubnové sekačky Vari, sady
kleští, sady šroubováků, sady klíčů a křovinořezu Husqvarna za celkovou cenu
66 846 Kč včetně DPH.
41. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. srpna 2020
• Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. Je dokončena
rekonstrukce elektroinstalace, stropní podhledy a vnitřní výmalba, začala
pokládka střešní krytiny.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2020.
• ZO projednalo a schválilo výsledek zadávacího řízení na akci „Petrovice – dětské
hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“. Byly doručeny 3 cenové
nabídky, jako nejvhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, kterou podala
firma Dřevoartikl, spol. s r.o., Znojmo, IČ: 26306921, ve výši 498 344,55 Kč včetně
DPH. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.
• ZO projednalo a schválilo konání hodů ve dnech 12. a 13. září u kulturního domu.
Podmínkou je dodržení platných hygienických nařízení.
• ZO projednalo a schválilo nákup křovinořezu v rámci příspěvku Mikroregionu
Moravskokrumlovsko a Nadace ČEZ. Doplatek obce bude upřesněn.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4
(homebanking, pokladna, účetnictví) mezi ALIS spol. s r. o. a obcí Petrovice.
Celková cena činí 19 800 Kč bez DPH, roční udržovací poplatek 4 370 Kč bez DPH.
• ZO projednalo žádost J. Z. o odkup části obecních parcel p. č. 6/1 a 5/1 v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 50 m2 a 120 m2 v okolí sklepů
žadatele. ZO schválilo záměr na prodej části uvedených parcel, tento bude
uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.
• ZO projednalo žádost T. V. o odkup části obecní parcely p. č. 6/1 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova o výměře cca 50 m2 v okolí sklepa žadatele. ZO schválilo
záměr na prodej části uvedené parcely, tento bude uveřejněn na úředních
deskách po zákonem stanovenou dobu.
• ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a P. B., viz příloha.
Předmětem smlouvy je odkoupení parcely p. č. 2757/2 do vlastnictví obce za cenu
50 Kč/ m2.
• ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nebo směnu obecní parcely p. č. 2956
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 754 m2, druh pozemku orná
půda. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.
42. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. září 2020
• Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. Je dokončena
pokládka střešní krytiny, zbývá dokončit okapy a hromosvody.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a paní Y. B.
Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova,
a to pozemek p. č. 2956 orná půda o výměře 754 m2 v majetku obce Petrovice za
pozemky p. č. 2744 orná půda o výměře 390 m2, 614/33 orná půda o výměře 15 m2
a 616/7 ostatní plocha o výměře 17 m2 ve vlastnictví Y. B.
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• ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a paní P. Š.
Předmětem smlouvy je koupě pozemku p. č. 2745 v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova o výměře 388 m2, druh pozemku orná půda za cenu 50 Kč/ m2.
• ZO projednalo a schválilo nákup vyhřívaného stolu do kuchyně kulturního domu
za cenu 11 000 Kč od J.V.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2020.
• ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky Mateřské školy Petrovice o udělení
výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ ze současných 24 na 28 dětí na dobu
neurčitou.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a společností KAVYL
s. r. o., Mohelno. Předmětem smlouvy je realizace akce „Petrovice – interakční
prvek nad Vévozem IP (alej)“ za celkovou cenu 1 064 618,49 Kč včetně DPH.
Společnost KAVYL s. r. o. se umístila ve výběrovém řízení na 2. místě, ale vítěz
výběrového řízení Zahradnické úpravy s. r. o., Brno z kapacitních důvodů odstoupil
od realizace zakázky.
• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k žádosti stavebníka A. V.
o vyjádření ke stavebnímu záměru pro novostavbu na pozemku p. č. 400/17 v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova.
• ZO projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Petrovice
na roky 2021 a 2022.
• ZO projednalo žádost společnosti Suntel Czech s. r. o., Zlín, o vyjádření ke stavbě
pro územní řízení. Jedná se o stavbu „VRI pro oblast 27 Podyjí, Registrační číslo
CZ.01.4.03/0.0/17_094/0018703, Vysokorychlostní internet pro obec Lesonice –
přívod“. ZO vyjádřilo nesouhlas s vedením navržené trasy v obecní parcele p. č.
2245 a žádá o posunutí trasy do sousední parcely p. č. 186/7 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova. Obec žádá žadatele o zaslání přepracovaných situačních
výkresů.

INFORMACE OBČANŮM
HLEDAJÍ SE DOBROVOLNÍCI
Z jednání Bezpečnostní rady města Znojma, prostřednictvím HZS JmK ÚO Znojmo
Vás oslovujeme s prosbou o pomoc v oblasti péče v zařízeních pro seniory a
pečovatelskou službou ve Znojmě a Nemocnici Znojmo.
Vzhledem k šíření nemoci „Covid – 19“, která se bohužel nevyhnula ani personálu
těchto zařízení a hrozí riziko dostupné péče o starší či nemohoucí spoluobčany.
Rádi bychom Vás požádali o dobrovolnou pomoc v zajištění lidských zdrojů z Vašich
řad.
Pro Centrum sociálních služeb Znojmo:
Přednostně hledáme lidi se zdravotnickým vzděláním či zkušeností při péči
o nemohoucí. Není ale podmínkou. Základní instrukce a rozsah pomoci vždy obdrží
konkrétní osoby dle potřeb pracoviště. Jednalo by se o práci především v 12ti
hodinových službách. Místa dislokace zařízení jsou na území Města Znojma.
Dobrovolníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a náležitě poučeni, aby nedošlo
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k ohrožení jejich zdraví.
Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailové adrese: reditelka@cssznojmo.cz
Pro Nemocnici Znojmo:
Nemocnice Znojmo vzhledem k náročnosti a rozsahu poskytovaných služeb
potřebuje u dobrovolníků zdravotnické vzdělání, kurzy a zkušenosti.
Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailové adrese: pomoc@nemzn.cz
Obec Petrovice vyzývá občany, aby důsledně dodržovali vládní nařízení v době
pandemie COVID-19. Používejte poctivě roušky, umývejte a desinfikujte si ruce,
dodržujte rozestupy min. 2 metry.
Místním občanům nabízíme možnost nákupu, donášky léků či roznos obědů ze
školní kuchyně MŠ. Pokud někdo nemá dostatek roušek, obraťte se, prosím, na
obecní úřad. K dispozici máme ručně šité roušky a díky Energoregionu 2020 jsme
obdrželi darem hygienické jednorázové roušky (3 ks na jednoho občana).
Z důvodu krizových opatření je dočasně omezen
provoz obecního úřadu pro veřejnost:
pondělí 8 – 13 hodin a středa 13 – 18 hodin
Při vyřizování úředních záležitostí upřednostňujte prosím
telefonickou či elektronickou korespondenci. Děkujeme za pochopení.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Jihomoravský kraj, obec: Petrovice (ZN)
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

298

122

40,94

122

118

96,72
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Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

Platné
hlasy

Kandidátní listina

v % číslo

název

celkem v %
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DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

2

1,69

50

ANO 2011

24

20,33

12

KDU-ČSL

33

27,96

51

Starostové pro jižní Moravu

9

7,62

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

2

1,69

56

Levice

0

0,00

19

Česká pirátská strana

13

11,01

56

Levice

0

0,00

22

Moravané

2

1,69

63

Komunistická str. Čech a Moravy

5

4,23

34

Zdraví Sport Prosperita

0

0,00

70

Trikolóra hnutí občanů

6

5,08

44

Spolu pro Moravu

15

12,71

76

ODS s podpor. Svobodných a SOM

4

3,38

45

Česká str.sociálně demokrat.

2

1,69

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

1

0,84

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování, Obvod: 54 – Znojmo, obec: Petrovice
Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

100,00

298

122

40,94

116

116

100,00

100,00

299

79

26,42

79

77

97,47

počet

zprac.

v%

1. kolo

1

1

2. kolo

1

1

Kandidát
číslo

Počty hlasů
Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1.
kolo

2.
kolo

% hlasů
1.
kolo

2.
kolo

1

Beranová Bohumila

NK

NK

BEZPP

3

X

2,58

X

2

Pavlík Martin MUDr. Ph.D.,
EDIC, DESA

ANO

ANO

BEZPP

24

X

20,68

X

+3

Grois Jan

SOM

SOM

ČSSD

14

23

12,06

29,87

*4

Třetina Tomáš Mgr.

ODS+STAN+TOP 09

TOP 09

TOP 09

57

54

49,13

70,12

5

Šalomonová Růžena Mgr.

SPD

SPD

SPD

3

X

2,58

X

6

Železný Vladimír PhDr.

Trikolóra

Trikolóra

BEZPP

7

X

6,03

X

7

Kováčik Pavel Ing.

KSČM

KSČM

KSČM

8

X

6,89

X

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát

VODA Z OBECNÍCH STUDNÍ NENÍ URČENÁ K PŘÍMÉ KONZUMACI
Obec Petrovice využila zářijové nabídky firmy ENVIRO – EKOANALYTIKA, s. r. o.,
Velké Meziříčí, na zpracování rozboru vody. Nechali jsme otestovat dvě obecní study
na veřejném prostranství. Z výsledků vyplývá, že voda z těchto studní není určena
k přímé konzumaci. Proto občanům doporučujeme užívat tuto vodu pouze jako
užitkovou (na mytí či zalévání). Rozbor jednoho vzorku vody stál 890 Kč a celkem se na
výzvu v minulém čísle zpravodaje sešlo 11 zájemců. Už nyní evidujeme další a pokud
bude ze strany občanů zájem, můžeme tuto hromadnou akci rozboru vody zopakovat.
Zájemci nechť se hlásí na obecní úřad.
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OBECNÍ STUDNA NAPROTI KAPLIČCE (před RD čp. 27 – Daňhelovi)

OBECNÍ STUDNA V PARČÍKU U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

TŘÍDĚNÉ ODPADY A PSÍ EXKREMENTY ŘEŠÍME POŘÁD DOKOLA…
Žádáme opět občany o řádné třídění a ukládání odpadu do kontejnerů za kulturním
domem. Neustále zde obecní pracovníci po neukázněných občanech uklízí, sešlapují
papírové krabice, sešlapují plastové lahve, vybírají z kontejnerů odpad, který tam
nemá co dělat!!! Pokud máte doma nebezpečný odpad, vyčkejte prosím na předem
ohlášený svoz a neodkládejte ho prosím ke kontejnerům. Likvidace takového odpadu
po neukázněných občanech stojí obec další finanční prostředky. Nebezpečný odpad se
vyváží 2x ročně, velkoobjemový odpad 1x ročně. Kontejner na bioodpad je k dispozici
celoročně, odvoz sutě si každý občan řeší na své náklady sám!
Dodržujte prosím řádné třídění a ukládání do kontejnerů (plast, papír, sklo bílé,
sklo barevné, použitý olej z domácností, kovy, biologicky rozložitelný odpad).
Na vyhazování nápojových kartonů používejte oranžové pytle, které si můžete
zdarma vyzvednout na obecním úřadě.
Dalším a stále častým nešvarem jsou psí exkrementy v obci. Žádáme majitele psů,
aby řádně a svědomitě odklízeli po svých psech exkrementy. Nikomu z nás není
příjemné šlápnout na chodníku do takové hromádky. Není ani v silách obecních
pracovníků, aby exkrementy neustále uklízeli.
Děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup!!!!!
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
„VŠE, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT,
JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE…“
Robert Fulghum
Prázdniny utekly jako voda. I přes
obtíže, které nastaly letos na jaře, jsme
se v mateřské škole v novém školním
roce 2020/2021 opět sešli v plném
počtu. Letos je do naší školky přihlášeno
celkem 26 dětí, z toho 14 děvčat a
12 chlapců od 2 do 6 let
Deset dětí je zcela nových a
přijíždějí za námi nejen z Lesonic,
ale i Dobelic, Moravského
Krumlova, Polánky, Olbramovic a
Miroslavských Knínic. Během
měsíce září už si téměř zvykly na
nové prostředí, odloučení od
rodičů i nové kamarády. Provoz
mateřské školy zůstává stejný od
6:30 do 16:00 hodin.
V kolektivu mateřské školy jsme
v úterý 1. září 2020 přivítali nejen
nové děti, ale i novou paní
kuchařku paní Jitku Kleiblovou
z Petrovic a na konci září jsme se rozloučili s naší dlouholetou kuchařkou paní Danuší
Jelínkovou, která odchází do důchodu. Chceme jí touto cestou poděkovat za tolik let
poctivé a obětavé práce ve školní kuchyni, za tisíce a tisíce dobrých a zdravých jídel,
spoustu nových a chutných receptů, které posílala i do našeho obecního zpravodaje.
Současně jí přejeme ještě spoustu let života
ve zdraví a pohodě. Děkujeme, Danuško,
budeme dlouho vzpomínat.
A co se dělo v naší mateřské škole
o prázdninách? Ještě před jejich zahájením
nás čekalo velké stěhování všech věcí
z prostor naší školky (ze tříd, kabinetů
i chodeb) z důvodu prázdninové rekonstrukce ve vnitřních prostorách MŠ. Za pomoc při
stěhování velkého a těžkého nábytku
děkujeme tatínkům, kteří se této práce
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ujali. Během léta se zbudovala zcela nová elektroinstalace a osvětlení v celé budově,
došlo k zateplení a snížení stropů v hernách, srovnání omítek, položení nového lina,
vymalování celé budovy školy. I navenek naše MŠ „prokoukla“, vždyť se můžeme
pochlubit zcela novou střechou. Za tuto část rekonstrukce chceme moc poděkovat
našemu zřizovateli - obci Petrovice.
Prostředí MŠ se však v mnohém změnilo k lepšímu i z rozpočtu školy: byl pořízen
zcela nový nábytek do herny dětí, lišty k zavěšení záclon místo starých těžkých
garnýží, zcela nové koberce do všech prostor, učitelské křeslo, zdi MŠ byly vyzdobeny
velkými nástěnnými malbami tak, aby prostředí pro děti bylo nejen krásně barevné,
ale i útulné.

Zakoupen byl nový notebook pro
potřebu školy pro distanční výuku, která
je i pro naše předškoláky v případě
omezení provozu školy v době covidu
povinná. Celkové zlepšení prostředí školy
stálo naši mateřskou školu celkem
105 676 Kč. Poněvadž máme letos více
dětí a bylo třeba požádat zřizovatele
(obec Petrovice) o udělení trvalé výjimky
z nejvyššího počtu dětí 24 na 28, tato
částka se ještě navýší cca o 9 000 Kč za
zhotovení 3 ks nových šatních skříněk,
které se pro nové děti již vyrábějí.
Před zahájením nového školního roku
bylo potřeba opět dostat vše na své místo.
Bez tatínků a maminek našich dětí, kteří
nám opět pomohli nejenom s nastěhováním
skříní, dřevěného zámku a s montáží nového
nábytku, ale i s dezinfekcí hraček a úklidem
mateřské školy, bychom nachystat naši
školičku na přivítání dětí 1. září 2020 určitě
nestihli.
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Vždyť pracovat a vše připravit bylo třeba i o posledním
srpnovém víkendu. Nakonec se to vše zdárně zvládlo a
školní rok 2020/2021 mohl být od září zahájen.
A byl tu měsíc září a my jsme se toho ve školce už
spoustu naučili. Třeba jména našich kamarádů,
zaměstnanců školy, seznámili jsme se s prostředím, ale
i okolím mateřské školy na procházkách, s pravidly
slušného a bezpečného chování a společného soužití.
Už víme také to, kde nám hrozí nebezpečí a jak se při něm
zachovat, známe únikové východy, učíme se o prevenci
úrazů. Hodně si toho povídáme o podzimu, zvláště o ovoci
a zelenině, sklízení úrody z našich zahrádek, o podzimu
na poli, v lese i u rybníka, učíme se o stromech, jejich
plodech a využíváme rozličných přírodnin k vyrábění.

Na toto téma jsme již zvládli udělat spoustu pracovních listů s našimi budoucími
školáčky, kterých je letos celkem 8, a se všemi dětmi jsme také nakreslili mnoho
krásných výkresů. Snažíme se, aby činnosti a aktivity nabízené dětem v naší MŠ byly
pro děti zajímavé a ve školičce se jim s námi líbilo. A tak nás hned začátkem měsíce
října čekala nejen logopedická depistáž, protože dětí
s vadou řeči máme hodně, ale i setkání s pejskem
v pořadu „Život se psem není pod psa“ a pohádka
„O nenasytném Otesánkovi“ od divadla Netratrdlo.
Před sebou máme výchovně vzdělávací pořad s dopravní
tematikou „Bezpečně do školky“ ve spolupráci s DDM,
oslavu narozenin dětí narozených v měsíci říjnu a na
závěr měsíce stopovanou v přírodě s názvem „Cesta za
dračím pokladem“. V plánu máme i drakiádu společně
s rodiči, kterou však vzhledem ke stále se zpřísňujícím
omezením nevíme, zda bude možné uskutečnit. Tak si
jen popřejme sobě i Vám, ať jsme všichni zdraví a tuto
nelehkou dobu v pohodě zvládneme…
Napsaly: Zdeňka Müllerová, Kateřina Virglová
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Členové Zastupitelstva obce Petrovice děkují
dosavadní kuchařce paní Danuši Jelínkové
za dlouhá léta poctivé práce
ve školní kuchyni MŠ Petrovice.
U příležitosti odchodu do důchodu upřímně přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, radosti
a dostatek času na záliby.
Vaše kuchařské umění je hodné obdivu a všichni budeme
vzpomínat nejen na chutné pokrmy,
ale také na výbornou
spolupráci, pomocnou ruku a vždy bezproblémovou
domluvu s úsměvem ve tváři.
Nové kuchařce paní Jitce Kleiblové přejeme,
aby se jí v novém pracovišti líbilo, hodně zdraví,
úspěchů, štěstí, radosti z práce,
vzorné strávníky a příjemné prostředí.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
GNOCCHI S KUŘECÍM MASEM, ŠPENÁTEM A SÝROVOU OMÁČKOU
500 g kuřecích prsou nakrájených najemno
500 g čerstvého špenátu
1 – 2 trojúhelníčky taveného sýru
3 – 4 stroužky česneku
200 ml šlehačky
500 g balení gnocchi (noky)
solamyl na zahuštění (dle potřeby)
sůl, pepř, olej

Na rozpálené hlubší pánvi
s trochou oleje osmahneme maso,
přidáme sůl a pepř. Až je maso
hotové, přidáme prolisovaný česnek,
na větší kusy nakrájený špenát,
zalijeme šlehačkou, přidáme tavený
sýr a necháme asi 3 minuty povařit,
aby se špenát spařil.
Přidáme balíček gnocchi a
povaříme ještě 2 minuty. Omáčku lze
zahustit troškou solamylu.

ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE
ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Školní rok 2020/2021 začal tradičně. Žáci, jejich rodiče a učitelé byli přivítáni
starostou Lesonic Pavlem Hermanem a starostkou Petrovic Irenou Záviškovou.
Představili se nám noví prvňáčci, starší žáci si sdělovali svoje zážitky z prázdnin a
rodiče byli dojati. Atmosféra prvního školního dne byla velmi srdečná a vřelá.
12

V tomto roce nastoupilo do základní školy dvacet jedna dětí, mezi nimiž jsou i tři
noví prvňáčci. Složení učitelského sboru zůstává nadále stejné. Žáky v I. třídě učí
ředitelka Mgr. Lenka Doupovcová, ve II. třídě vyučuje Mgr. Lenka Kroutilová, anglický
jazyk je pod taktovkou Mgr. Anděly Bognerové, školní družinu obětavě a tvořivě vede
Bc. Štěpánka Baštová a individuální pomoc poskytují dětem asistentky Mgr. Naďa
Jiráčková a Hana Příkazská. Kuchyni a úklid zajišťuje s úsměvem paní Jaroslava
Fialová.
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Začátek letošního školního roku byl poznamenám nejistotou. Nasadíme roušky? Bude
distanční výuka? Zatím se však učíme bez omezení a v rámci výuky jsme stihli uskutečnit
už spoustu zajímavých akcí. Mezi jednu z nich patřila i přednáška Mgr. Jany Vaníčkové
o kočičích útulcích a chování lidí k toulavým a opuštěným zvířatům. Až z Opavy k nám
zavítalo loutkové Kašpárkovo divadlo s představením Princezna Rozmařilka a připomnělo
nám atmosféru starých časů, kdy kočovní herci jezdili po venkově s Kašpárkem a čertem.
V měsíci září absolvovali žáci 3., 4. a 5. ročníku první část výukového programu na
dopravním hřišti v Miroslavi. Oproti tomu žáci 1. a 2. ročníku využili tento den k návštěvě
minizoo v Petrovicích, kde je čekala zvířátka a zábavné plnění vzdělávacích úkolů.
Z důvodu velkého zájmu začal v tomto měsíci na školním hřišti také kurz tenisu,
který velmi zdařile vede trenér pan Marek Vespalec. Děti se na tenis velice těší a
tréninky pod vedením zkušeného instruktora prožívají s nadšením. Od října také již
začínají tradiční kroužky jako je hra na flétnu, angličtina pro nejmenší a školní divadlo.
V rámci školní družiny tráví děti hodně času venku, kde se věnují především
sportovním aktivitám na hřišti a vycházkám do přírody. Baví je šití na stroji, práce se
dřevem a pod bedlivým dohledem paní vychovatelky se seznamují a pracují s nově
zakoupeným kutilským nářadím. Letos se také se zaujetím pustily i do pečení buchet,
které měli už možnost ochutnat rodiče na první třídní schůzce. Zkrátka – děti se tu
rozhodně nenudí.
V lesonické školičce děláme vše pro to, aby se tu naše děti cítily spokojené,
šťastné a zároveň aby měly potřebné znalosti a dovednosti. Všichni si přejeme, aby se
nám tento školní rok opět vydařil.
Kolektiv učitelek ZŠ Lesonice

USKUTEČNĚNÉ AKCE
PETROVICKÝ KOŠT 2020
Petrovičtí zahrádkáři uspořádali letos již
15. ročník ochutnávky vín, tentokrát kvůli
koronaviru nikoli v květnu, ale v netradičním
letním termínu v sobotu 8. srpna. Akce
proběhla v obecním sklepě, kde se
návštěvníci mohli v horkém letním počasí
příjemně ochladit. Pořadatelům se podařilo
zajistit celkem 72 vzorků od vinařů nejen
z Petrovic, ale i z okolních obcí. Z bílých vín
bylo možné ochutnat nejvíce vzorků odrůdy
Veltlínské zelené (15 vzorků), dále Rulandské
bílé 7 vzorků, Pálava 4 vzorky a Neuburské 3 vzorky. Z červených vín byla nejvíce
zastoupena odrůda Svatovavřinecké s 8 vzorky, dále Frankovka se 4 vzorky a
Zweigeltrebe po 2 vzorcích. Rovněž bylo možné ochutnat 7 vzorků růžových vín a
klaretů. O veselou náladu se postarali sami účastníci a o to, že návštěvníci netrpěli
hladem, se zasloužili přípravou výborné grilované kýty Martin Záviška a David Kučera.
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TRADIČNÍ HODY TAK TROCHU NETRADIČNĚ
Hody se letos jako každoročně konaly na svátek Povýšení svatého Kříže, který
připadl na sobotu 12. 9. 2020. Celkově zavádělo v sobotu 17 párů a v neděli 19 párů.
Jako každý rok jsme odstartovali hody ve čtvrtek v obecním sklípku, kde jsme
ochutnali hodovní víno od pana Troppa z Jezeřan-Maršovic a naladili notu na hodové
písničky. V pátek ráno se kluci vydali do tulešického lesa pro máju a večer se ji za
pomoci pana Bohumíra Vespalce, Pavla Janšty a místních stréců podařilo zdárně
postavit.
V sobotu ráno se chasa sešla na mši svaté, kde se uskutečnilo poděkování za úrodu.
Poté se kluci vydali zvát na odpolední zavádění za doprovodu dechové hudby
Petrovanky. Večerní zábava letos proběhla netradičně venku a i přes počáteční obavy
dopadlo vše na jedničku a na kapelu Stone přišlo spoustu místních i přespolních.
Nedělní zavádění bylo v rukou našich mládků Tomáše Klima a Sabiny Cyrkové.
V neděli také proběhly strécovsko-tetkovské hody a my děkujeme všem, kteří
respektovali naše pravidlo o pití z jednorázových kelímků.
Letošní hody byly opravdu organizačně náročné. Proto bychom rádi poděkovali
všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a ulehčili práci. Především obci
Petrovice a paní starostce za možnost vůbec uspořádat hody v tomto nelehkém období
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a za prominutí některých poplatků. Dále panu děkanovi P. Vybíhalovi, Pohostinství
P. Větrovce, Mirku Vespalcovi, Pavlu Janštovi, místním strécům, Blance Bodanské,
DH Petrovance, kapele Stone, celé chase a hlavně mému stárkovi Vojtovi Hájkovi,
který mi byl po celé hody velkou oporou.
Doufáme, že jste si letošní hody užili stejně tak skvěle jako my!
Příjmy
Výdaje
Od chasy
10 400 Kč Mše
500 Kč
Pohostinství Iveta Jandásková
1 000 Kč Mája
1 000 Kč
Sobota (vybírání po vesnici a u placu)
16 300 Kč Rozmarýny
3 100 Kč
Vstup zábava
23 400 Kč Krepák, stužky, pásky
1 000 Kč
Vstup neděle
12 900 Kč Muzikanti pití
4 500 Kč
Strécovsko-tetkovské hody
6 600 Kč Muzikanti jídlo
1 800 Kč
Prodej vína
10 300 Kč DH Petrovanka
31 000 Kč
Celkem
80 900 Kč Stone
19 000 Kč
Víno
17 500 Kč
Celkem
79 400 Kč
zisk + 1 500 Kč
stárková Pavla Vespalcová

ZVEME VÁS
Vzhledem k vývoji situace v zemi a stále se masivně rozšiřujícímu koronaviru není
jisté, zda bude možné uskutečnit plánované akce. V říjnu a listopadu se sotva při
některé kulturní akci potkáme, přesto si dovolujeme informovat o plánech na
prosinec. Aktuálně budete informováni místním rozhlasem a plakáty.
SO 5. 12.

MIKULÁŠ tradiční návštěva Mikuláše, andělů a čertů u místních dětí

??

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU, termín akce bude včas oznámen

SO 26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT, kostel
účinkují Místní pěvecký sbor mládeže a PhDr. Lubomír Müller (varhany)

ZE SPORTU
INFORMACE Z FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ PETROVICE
Jak nám ten čas ale letí. Nedávno jsem vás seznamoval o dění po ukončené jarní
sezóně kvůli pandemii s Corona virem a máme tu už opět rozehranou novou podzimní
část soutěžního ročníku 2020/2021 naší IV.B tř. OFS Znojmo.
Podzimní sezónu zahájila naše skupina IV. B opět za účasti 11 mužstev. Začátek
mistrovských zápasů jsme zahájili v neděli 16. 8. 2020 doma s mužstvem Branišovic
výhrou 4-0. Další neděli jsme vyjeli do Rybníků na tradiční derby a naši hoši dobrým
výkonem v 1. půli dokázali utkání i přes tlak soupeře v závěru utkání dotáhnout do
vítězného konce a vyhráli 2-3. Dalším soupeřem na domácí půdě bylo mužstvo
Olbramovic „B“ a výhra 4-0 byla opět zasloužená, i když se rodila až v samotném
závěru utkání. Musím uznat, že tato 3 utkání byla z naší strany zahraná na slušné
16

úrovni, jen nám stále vázne proměňování našich tutových šancí, což nám pak
v závěrečných minutách dělá problém a soupeřům dává stále šanci na dobrý výsledek,
i když to podle konečných výsledků odehraných zápasů tak na první pohled nevypadá.
Další zápas jsme zajížděli do Bohutic, kde hoši sami uznali sílu soupeře a dovezli bod
za remízu 2-2. I přes to, že nám v závěru rozhodčí neuznal regulérní gól na možnou
výhru 2-3. Uznale k síle soupeře se odjíždělo spokojeně s bodem za remízu. Z dalšího
zápasu v domácím prostředí a se soupeřem z Loděnic, kteří doposud neuhráli ani bod
jsem měl já osobně i strach, že ho hoši podcení a půjdou na hřiště jako by se nemohlo
nic stát. Borci z Loděnic hráli skvěle a opakem byl výkon našich hráčů, na který se
opravdu nedalo moc koukat (potvrdí mi to určitě všichni fanoušci kdo na utkání byl).
Jediným kladem byla výhra 3-1 a tradičně skvělý výkon našeho brankáře Luboše
Bognera, který mužstvo nejednou opravdu podržel. Po tomto nepovedeném utkání se
zajíždělo do Miroslavi „C“, kde se uhrála další remíza a to výsledkem 1-1. Doposud
posledním utkáním na domácí půdě bylo s nováčkem v naší skupině, a to mužstvem
Hostěradic „B“ a skončilo to remízou 2-2. Na podzim máme stále špatné výsledky i hru
s mužstvy, co jsou aktuálně na konci naší tabulky. Nejspíš k tomu přispívá podcenění
soupeře, a tak našim zápasům s těmito mužstvy sluší výraz, že jsme jako Jánošíci –
bohatým bereme a chudým dáváme…. Do konce podzimní soutěže nám chybí odehrát
3 utkání. Po zápase s Hostěradicemi máme volný los, týden na to jedeme na derby do
Rakšic, po nich máme změnu termínu utkání domácího zápasu s Dobřínskem (hraje se
sobota v 10.15 hod.) Poslední zápas zajíždíme do Tavíkovic. Mezi naše nejlepší střelce
rozehraného podzimu zatím patří Zdenek Fiala se 4 brankami. Se 3 vstřelenými
brankami jsou Daniel Koník a Pavel Bauer. Dalšími střelci se 2 brankami jsou Dalibor
Řehák, Radek Bohunský a Jarda Pavlů. Po jedné brance ještě vstřelili Lumír Bartoník,
Radek Světlík a Luděk Krejčí.
Přes léto se nám opět podařilo doplnit a hlavně omladit náš tým o domácího hráče
Sašu Tomečka. Já osobně a myslím si, že i plno našich hráčů a fanoušků, se ještě stále
nemohu dočkat, až se k nám připojí Ondra Záviška, který momentálně laboruje
s vážnějším zraněním a věřím, že se mu vše podaří zvládnout a naše řady taky opravdu
posílí. Doufám, že se toho už třeba i na jaře dočkáme.
Tradičně bych chtěl touto cestou všem hráčům poděkovat za reprezentaci našeho
fotbalového oddílu TJ Petrovice a taky všem co se o náš fotbal starají a vytváří hráčům
veškeré zázemí a servis. Poděkování touto cestou bych taky směřoval na obecní úřad
za podporu. Nemohu zapomenout a poděkovat našemu hlavnímu sekáčovi Arnoštu
Dymlovi za perfektně upravené hřiště ať už na samotné zápasy či na tréninky. No a
v neposlední řadě patří taky poděkování našim věrným fanouškům, kteří chodí
mužstvo podporovat při domácích zápasech a taky jezdí na venkovní zápasy.
S informacemi ze sportovního dění se s vámi podělil Olda Sobol.
Aktuální tabulka:
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AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

OPRAVENÁ STŘECHA NA KOSTELE
„Pane profesore, zazpíváme si: Prší, prší, jen se leje.“, známe všichni hlášku
z filmu Marečku, podejte mi pero. „Tááák! A může pršet.“, pronesou v dlouhém
výdechu obvykle ti, kteří na svém domě dokončili střechu. S tímtéž výdechem se
můžeme zahledět i my na opravenou střechu petrovického kostela. Po 35 letech na
střechu sáhl člověk a vyspravil ji.
Cesta k opravě střechy byla poměrně dlouhá a strmá. Finanční rozpočet byl pro nás
v horských výškách, proto jsme přemýšleli, jak opravu provést, aniž by se muselo
používat lešení, které v cenové nabídce tvořilo jednu z nejvyšších položek. Podobně
to bylo se zapůjčením plošiny, která k nátěru věže stejně nebyla ideální. Navíc bylo
třeba oslovit klempíře, zedníky a další odborníky, kteří by střechu na nátěr připravili.
Po několikaměsíčním slibování „příští týden už na střechu nastoupíme“ a po přeložení
klempířských prací z podzimu 2019 na jaro 2020 bylo rozhodnuto o změně postupu.
A tehdy se do našeho hledáčku dostala výškařská firma pana Vladimíra Krajíčka,

18

se kterou jsme začali spolupráci. Firma si sama zajistila klempířské vyspravení
okapových žlabů i svodů, zničila díry ve střeše, pomocí horolezeckých lan provedla
odmaštění celé střechy včetně střechy na věži, očistila a impregnovala dřevěné
komponenty věže a realizovala kompletní nátěr počítaje v to i parapety pod okny a při
spodním obvodu kostela.
Po výstupu na střechu bylo shledáno v havarijním stavu hromosvodové vedení,
které jsme se rozhodli zahrnout do letošních oprav a nenechávat na „až někdy“.
Oprava hromosvodů byla uskutečněna včetně uzemnění zakopáním podél celého
kostela. Alarmující stav byl konstatován u věžní báně, ve stádiu částečného rozkladu
byl ohledán i kříž nad bání. Výškaři provedli opravu a nátěr i těchto velkých součástí
věže (které se zespodu zdají docela malé) a zabránili kříži v případném samovolném
poroučení se k zemi.
Samotná oprava odstartovala v červenci, nyní se blíží ke svému cíli. Rozhodujícím
faktorem bylo počasí, neboť při horkých letních dnech plechová střecha mohla
natěračům připomínat kremační výheň, déšť zase neprospívá především
rozprostírané barvě. Naštěstí o letošním létě bylo poměrně dost dní tak akorát.
I přesto dělníci pracovali především brzy ráno a v pozdních večerních hodinách. Díky
tomu tak od konce září nová červeň střechy září v šíř i v dál.
Co se financování týká, zatím jsme ve dvou zálohových splátkách za opravu
zaplatili 210 tisíc korun. Zbývá doplatit zbytek. Celková suma se patrně bude lišit od
smluvní, neboť ve smluvní ceně nejsou zahrnuty případné vícepráce a další.
Předběžně lze bilancovat, že cena celé akce na střeše bude balancovat kolem 400
tisíc korun, což je zhruba polovina oproti návrhu původní a zamítnuté firmy.
Na opravu se nepodařilo získat žádné dotace, proto je rekonstrukce hrazena
především z kostelních sbírek, na kterých byla odhalena velká štědrost návštěvníků
bohoslužeb. K zaplacení nám pomáhá i několik ne zrovna nejmenších finančních darů
od občanů Petrovic. Rovněž výtěžky z vánočního koncertu a z velikonočního hrkání
vyšplhaly až na střechu. Děkujeme také za výbornou spolupráci s obcí, která mj.
v prostoru hasičárny poskytla zázemí dělníkům a zafinancovala spotřebu vody na
tlakové mytí střechy kostela (spotřeba vody byla 22 m3 za cca 2.200 Kč).
Pro případné dárce finančních prostředků uvádím číslo bankovního účtu, kam
mohou své dary na opravu kostela zasílat: 3 222 794 399 / 0800. V postupných
opravách kostela plánujeme pokračovat i v dalších letech.
V posledních týdnech mi přes moderní komunikační technologie několikrát přistál
na displeji obrázek malého prasátka, které nechápavě krčí svými vepřovými ramínky,
a nad ním se klene nápis „prší, prší, jen sele je.“ I když by si celá naše akce zasloužila
zastřešit pořádnými hody, tak jen se leje a jen sele není. Ale pod opravenou střechu,
do kostela, jsme zváni všichni. A to nejen na Hod Boží. A vůbec nevadí, že v kostele
nemáme žádné odrostlé podsvinčátko, protože každá mše svatá je hod beránka.
A považte: Beránka Božího.
Se srdečným díkem za všechny příspěvky finanční, modlitební a jinak zdar opravy
podporující
P. Pavel Vybíhal, děkan
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POHLEDY DO MINULOSTI
PETROVICE A 2. SVĚTOVÁ VÁLKA
Část 1. - udavač
Loni jsme si v souvislosti se 100. výročím ukončení 1. světové války připomněli
jména těch petrovických rodáků, kteří tuto válečnou dobu zaplatili cenou nejvyšší, to
je životem. Protože člověk, pán tvorstva, je naprosto nepoučitelný, tak si letos
připomínáme 81. výročí vypuknutí ještě daleko horšího světového konfliktu 2. světové války. Petrovičtí žádné přímé boje s výjimkou postupu osvobozovacích
jednotek na Dobelice nezažili, ale o možnou tragédii se postaral přímo někdo z jejich
středu.
V roce 1942 došlo v Petrovicích k anonymnímu udání spoluobčanů ve věci porušení
zákazu poslechu cizího rozhlasu. Dne 19. května 1942 bylo odpoledne zatčeno celkem
13 lidí: Jan Šup čp. 93, Jan Vodák čp. 95 , Josef Vespalec čp. 80, Josef Břinek čp. 54,
Adolf Šidlo čp. 53, Rudolf Jiřikovský ml. a st. čp. 106, Vladimír Vespalec čp. 56,
Emerich Šup čp. 93, Adolf Smetana čp. 103, František Kovář čp. 50, Josef Vespalec čp.
128, Antonín Šidlo čp. 70. Všichni byli bez možnosti rozloučení odvezeni do Jihlavy,
21. 9. 1942 souzeni a odsouzeni.
Předvolání mého dědečka k soudnímu
řízení do Jihlavy ve věci poslouchání
cizího rozhlasu ze dne 21. 9. 1942

Rozsudky jednotlivých soudních řízení

Zdroj: Kronika obce Petrovice, str.157, 158,
1942; soukromá korespondence
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Žádost o povolení návštěvy Adolfa v jihlavské věznici byla babičce Marii
zamítnuta. Dědeček byl totiž již 12. 11. 1942 převezen do Zwickau, kde si celý trest
odpykal. V tomto saském městě byly závody Auto Union, opravny říšských drah a
letecké opravny Basser KG, kde pracovali také trestanci, včetně dědečka. Domů se
vrátil 20. září 1943.
Pro rodiny odsouzených to byla velice těžká doba. U nás doma zůstala jenom
babička Marie s mladší dcerou Fančou, mojí maminkou. Starší dcera Marie byla už
provdaná v Dobelicích. Pro přiblížení té doby vybírám několik útržků z dochované
korespondence babičky Marie a dědečka Adolfa.
Dědeček píše rodině
Pracovní a osobní život v káznici:
……………. Co asi dělám? V továrně všechno možné, hlavně poslední dobu nové bedny
a staré spravuji. Ráno dělám od 7 hod do 5 odpoledne a v 7 jdeme už spát. Denně si
vzpomínám na tu dobu, jak ještě běháte po dvoře a krmíte dobytek. Co housata, kolik
jich máte? Říkávám si, že housata již rostou pro mě. Ještě 24 týdnů. S Rudem
(Jiřikovským) jsme si říkávali, že jsme začínali na hospodě č. 52 a dnes jsme již
u Lajkepů č. 25. Kdybys snad potřebovala další nějaké rady, napiš na lístek, neboť ten
se nepočítá. Právě při psaní vzpomněl jsem na starostu, proto ho pozdravuj ode mě.

Rady v hospodářství:

Jsem díkybohu zdráv což doufám i u Vás. Na poslední dopis, na němž mě žádáš
o radu ohledně té krávy, byl mi povolen zvláštní dopis. Když skutečně málo dojí tak
zajisté nemůžeš plně splniti dodávku mléka.
Poslední dochovaný dopis je z července 1943, 2 měsíce před propuštěním:
……. Dnes je tomu již rok, co jsi byla za mnou na Katarinenkirchhofě, kdy neměla
jsi tušení, jak dlouhá doba rozchodu nás očekává, kdežto já to již věděl, že pod 1 rok
to nebude. Proto teď když trest se chýlí ke konci, mohu se svěřiti jaký duševní boj
jsem prodělával, zvláště když byly za mnou Máňa s Fančou (dcery) a říkaly, tati, kdy
půjdeš domů, kdežto já věděl, jak to bude dlouhá doba. Dnes jsem měl smůlu, byl
kostel a já musel líčit. Naposled jsem byl v kostele na květnou neděli a zároveň u sv.
přijímání. Žasneš, jaký je ze mě teď člověk a kdybys věděla ještě můj úmysl, že se již
nikdy nebudu vadit (zlobit). Jenže mám obavy, že to nedodržím! Jak prorocká slova.

Babička píše dědečkovi
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Obchod a daně:
……….od nového roku bude v obchodě povinné účetnictví, tak bude muset Fanča
asi chodit do kurzu. Daně máme zaplaceny a posledně jak byl u nás úředník od berního
úřadu při prohlížení stvrzenek zjistil, že máme hodně přeplaceno. Stalo se to tímto
způsobem. Od berní správy jsme dostaly výměr na daň důchodovou a za rok 1941
obratovou a my jsme ten obnos poslaly a zatím to bylo zaplaceno, tak to máme
předplacené skoro na rok dopředu.
Hospodářství, rodina:
14. 3. 1943 …….Zvláště teď na jaře, kdy je hezky, ale sucho, při setí vzpomínáme
na tebe, co asi děláš. Na podzim málo pršelo, sněhu bylo málo a teď ještě nepršelo
vůbec. Ve vinohradech je studánka úplně vyschlá. Hnůj máme vyvezený a zaoraný.
Cukrovky a máku máme set 2 míry. My s našim potahem jsme ještě nebyly venku. Měly
jsme u obou telata. Ta mladá je špatná a málo dojí. Kmotřenka (dědečkova švagrová
z č. 48) má teď dávat jednu krávu na kontigent, tak mě říkají, abychom si je vyměnily.
Má 8 roků a je trochu dušná. Kdybys mě mohl napsat, jak to mám udělat. Fanča už se
v obchodě zapracovala a vede účetnictví sama. Teď se mají nějaké živnosti zavírat,
ale říká se, že smíšené zboží ne. Máňa je zdravá a Josífka už nepoznáš. Vína jsme měly
pět. Červené máme dobré. Jenom jsme ochutnali a teď je zaražené a schované pro
tebe. Ve vinohradech už taky je práce. Tauber co bude moct, tak nám udělá. Ta žádost
(o prominutí trestu) jak pan doktor zjistil, se může podat až po 2/3. Bude to koncem
března. Těšíme se nadějí, že to bude co platné (nebylo). Strýc Ondřej (Ondřej Hladík,
svobodný strýc Adolfa a poslední žijící z 16ti sourozenců č. 42) je v pořádku a chodí
k nám na stravu a pak u nás sedí až do 9 nebo 10ti hodin. Když ho omrzí, že ho žádný
neposlouchá, jde k Aloisovi a celou přízeň ponavštěvuje. Říká, že ušetří dříví a světlo.
Bábinka Závišková (maminka babičky Marie č. 55) je zdravá a čiperná. ……

RNDr. Ludmila Vrtná

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
SRDEČNÉ DÍKY
Byli jsme spolužákovi na pohřbu. Hospoda byla zavřená, asi covid. Tak jsme si
poklábosili na návsi. Rozhodli jsme se, že se stavíme ještě na hřbitově zapálit svíčku.
Zazvonil telefon a kamarádka nás prosila o pomoc. Padla kolem do příkopu. Cestou
jsem přemýšlela, kterého mužského požádáme o pomoc. Než jsme přijeli
k transformátoru, už tam stálo auto, lano připojené. Za chvíli bylo auto z příkopu
vytažené. Víte, jak mě potěšilo, že ten mladý muž byl z Petrovic, zastavil sám
a nezištně pomohl neznámé starší paní.
autorka poděkování si nepřála být jmenována
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OPRAVA KŘÍŽE RODINY DAŇHELOVÝCH
V roce 1880 dal Václav Daňhel (1840-1909) se svojí ženou Marií rozenou Pavlíkovou
(1837-1903) postavit v trati u Šibenice kříž, který na svém původním místě stál do roku
2008. Bohužel byl neopatrnou manipulací při polních pracích stržen. V místě, kde kříž
stával, zůstaly jenom rozvaliny a některé části kříže byly poškozeny.
S paní Evou Grunovou jsem jednal o poskytnutí informací ohledně genealogie rodů
a při té příležitosti mě informovala, že se zajímá o kříže v okolí. Ukázala mi i náš kříž
v jeho původní podobě a po jeho zničení. Na místě samém jsem si prohlédl to, co
z kříže zůstalo. Byl to smutný pohled. Zjišťoval jsem se u kameníka, co by se s tím dalo
udělat a jestli by kříž mohl opravit. Odpověděl mi, že by to bylo pracné a drahé.
Protože mi bylo líto tuto památku zničit, tak jsem se dohodl s bratrem Jaroslavem,
bratránkem Standou a za pomoci rodinných příslušníků jsme se pustili do opravy.
Zachovali jsme vše, co šlo z rozvalin použít. Zapůjčením zvedacích strojů
významně pomohlo i místní zemědělské družstvo vedené p. Milanem Jandou.
Po delší době se nám kříž podařilo postavit a za pomoci vnučky Markétky i obnovit
na kříži původní nápis.
Letos máme 140. výročí postavení původního kříže (1880-2020). Myslím si, že
tímto způsobem jsme uctili památku našich předků.
V neděli 4. 10. 2020, při udělení požehnání kříži panem děkanem R.D. Mgr. Pavlem
Vybíhalem, se sešlo hodně lidí, což nás všechny, kteří jsme se na obnově kříže podíleli,
velice potěšilo.
Ing. Daňhel Josef a ostatní pravnuci Václava Daňhela
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Doplňujeme z pramenů:
... podle záznamu ve farní kronice (Hausprotokoll vom Jahre 1785. Farní kronika
1839-1917, s. 57) byl kříž postavený u vinohradu celoláníkem a kostelním hospodářem
Václavem Daňhelem z čp. 15 a vysvěcen 5. července 1886 petrovickým farářem
Antonínem Bártkem. Kříž byl donátory zbudován „na počest roku jubilejního
Methodějského“.
Kříž stál u cesty, po které se petrovičtí farníci každoročně začátkem července
vydávali na tradiční pouť do Hlubokých Mašůvek.
Nejstarší fotku původního kříže máme až z roku 2003. Pokud někdo vlastníte starší,
budeme rádi za poskytnutí. Možná, když doma prolistujete staré modlitební knížky,
najdete založený i svatý obrázek vydaný u při příležitosti a na památku svěcení tohoto
kříže. Byla by to velká náhoda, ale třeba se poštěstí.
Eva Grunová

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
ZTRÁTY A NÁLEZY
Zdá se být skoro nemožné napsat v těchto dnech něco optimistického,
duchaplného, vtipného nebo užitečného. U mých oblíbených písničkářů už se zjevně
delší dobu inspirují novináři i ti, co píší projevy našim politikům. Mám dojem, že
v médiích slýchám variace na dávno v paměti ztracené a nyní znovu objevené texty
kapely Mňága a Žďorp:
„Žádné nové zprávy pro unavené davy, žádné dobré zprávy.“
„Výhledově budeme všichni šťastni…. Nejvýkonnější mozky na tom dnem i nocí
pracují. … Výhledově budeme všichni šťastni… Výhledově v týdle divný době asi ne.“
Někdy se snahy situaci uchopit do slov a napomoci tak její změně k lepšímu hodně
podobají básnickému postřehu Karla Plíhala: „Oteklý před hnízdem vosím říkám
vosám: ,Další prosím'!“.
Pamětliva svých vlastních rad ohledně udržování psychické kondice v dobách
zvýšené zátěže, jsem se uchýlila ke čtení knih. Ponor do beletrie se rozhodně vyplatil.
Mým prostředkem proti trudnomyslnosti se stal švédský spisovatel Fredrik Backman.
Jeho knihy jsou dokonalým ventilem pro pocity. Ať od něj čtete cokoliv, najdete
místa, která vás rozesmějí nebo hluboce dojmou, uklidní vás a obohatí novými
podněty pro přemýšlení. Například v knize ,My proti vám' vydané v roce 2017 (český
překlad vyšel o rok později) nachází Backman nadhled ve velmi komplikované životní
situaci svých románových postav takto:
„Život je tak zatraceně zvláštní. Veškerý čas věnujeme tomu, že se snažíme mít
všechno pod kontrolou, a přesto nás povětšinou formují věci, na které nemáme vliv.
Na tenhle rok nikdy nezapomeneme, ani na to dobré, ani na to špatné. Nikdy nás
nepřestane ovlivňovat.“
Jak my budeme jednou vzpomínat na rok 2020?
Na to špatné budeme asi vzpomínat dlouho. Na strach z nemoci a ze smrti, které
jsou nyní nepříjemně blízko. Na propad kvality života téměř ve všech oblastech,
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přičemž nejvíce trpí zdravotní a sociální služby, školství, kultura, obchod, sport,
cestování, ale i příroda díky podpoře špatných projektů a odsouváním těch dobrých.
V osobním životě se nám vryje do paměti ztráta jistot, naděje, energie a času pro sebe
i pro rodinu. Dá se vůbec na tomto roce najít něco dobrého? Moc si přeji, aby
i v lidských věcech fungoval zákon o zachování energie – nic se neztrácí, ale díky
uvolněné energii se může uskutečnit proměna. Možná se s odstupem let ukáže, že díky
této nepříjemné konfrontaci s globálními problémy a limity, se lidstvo poučilo o své
omylnosti, zranitelnosti a vzájemné propojenosti. Ztráta falešných iluzí zruší naši
závislost na druhých a podpoří přebírání vlastní zodpovědnosti. Jsme nuceni
uvědomit si svá osobní slabá místa a zdroje frustrace, ale také své cíle a to, co nás drží
nad vodou nebo žene v před. Díky tomu máme také šanci své limity posunout, slabší
stránky posílit a potřeby naplnit. Mnozí jsme překvapeni tím, jak kreativní umíme být
při zvládání potíží. Nechybí nám nápady, vytrvalost, schopnost učit se i se vzájemně
podporovat. Stále znovu se zvedají mocné vlny solidarity.
Každá náročná situace v nás přirozeně vzbuzuje úzkost a strach ze selhání. Přitom
si vůbec nemusíme být vědomi toho, jak nás úzkost zaplavuje. Můžeme vnímat jen to,
k čemu nás žene. Za každou cenu hledáme i sebemenší jistotu a pokud možno
spolehlivé řešení, jak z úzkých ven. To dává úzkosti velkou sílu vyhrocovat naše
vnímání problémů a postoje. Pokud zůstáváme ve vleku úzkosti, mohou se nám jevit
jako dobré i poměrně iracionální postoje, které popírají realitu. Pokud se setkáte
s člověkem, který takto uvažuje, prosím, nesnažte se ho přesvědčovat o jeho omylu
ani ho neodsuzujte. Tím ho ještě více znejistíte a přinutíte k zaryté obraně svých
vratkých pozic. Konstruktivnější je bavit se s ním o tom, jak se cítí. V tom, že se
necítíte právě nejlépe, se pravděpodobně shodnete, a můžete si vzájemně
poskytnout podporu už jen tím, že o svém strachu budete mluvit. Tou pomyslnou
pohádkovou „solí nad zlato“ je totiž umění sbližovat, propojovat, porozumět a
překonat rozdíly. Problémy to za nás sice nevyřeší, ale udělá je únosnějšími.
Přestaneme tak plýtvat energií na nekonečné a neúspěšné vzájemné přesvědčování
nebo hádky a můžeme ji věnovat hledání konstruktivních řešení situace.
Je ovšem dobré si připomenout, že i když jsme na správné cestě, můžeme občas
pochybovat nebo upadnout. Pak je důležité mít někoho, kdo naši nouzi vidí a povzbudí
nás. Každý, kdo třeba ve sportu slyšel fanoušky nebo vlastní tým tleskat a skandovat
své jméno, ví, jak se toto povzbuzení umí vrýt pod kůži a rozezní se pokaždé, když je
ho nejvíc zapotřebí. Pokud takové vnitřní „roztleskávačky“ a „fanoušky“ neslyšíte, a
přitom máte dojem, že už nemáte sílu vstát a nevidíte důvod, proč bojovat,
neváhejte si o pomoc říct. Počítejte i s tím, že vaši blízcí na tom mohou být podobně a
podporu už dát nemohou, protože ji sami potřebují. V takovém případě vyhledejte
profesionální pomoc. Kromě telefonických krizových linek s celostátní působností se
můžete obrátit například na centrum Platan, které poskytuje bezplatné
psychologické poradenství pro oblast Jihomoravského kraje. Kontakty na různé
krizové linky a linky poskytující psychologické poradenství po telefonu nebo online
najdete níže.
Někdy stačí málo – vypovídat se, zanadávat si, poplakat si a být přitom vnímán,
přijímán a pochopen. Přiznat si, že jsme na hranici svých možností, a najít silného
spojence, je dovedností superhrdinů. Supersílu má v sobě každý z nás, jen si musíme
věřit a najít svou cestu, jak ji uplatnit.
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Přeji nám všem, abychom si i v dobách neveselých zachovali jasnou hlavu, lásku
v srdci a přitom stáli nohama pevně na zemi.

htttps://centrumplatan.cz/bezplatne-psychologicke-konzultace-online,
601 327 803, ZDARMA
Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20), ZDARMA
Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792 308 798 (nonstop)
Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030 (nonstop), ZDARMA
Tyto linky aktuálně zajišťují koordinaci praktické pomoci seniorům (donáška léků,
nákupů, venčení psů), zprostředkování psychopomoci (telefon či online) seniorům po
celé ČR a koordinaci dobrovolníků pro pomoc seniorů.
Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)
Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
krizová pomoc pro dospělé
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí):
116 006 (nonstop), ZDARMA - pomoc pro oběti a pozůstalé
Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARMA
pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.;
https://chciodvykat.cz/, poradte@chciodvykat.cz
(Od 17. 3. 2020 do odvolání odpovídá i na otázky týkající se COVID-19.)
Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215, 241 484 149 (nonstop)
pro děti i dospělé
Modrá linka Brno, SKYPE: modralinka, po-ne: 9-21 hod.,
731 197 477, 608 902 410, 549 241 010
LD Spondea Brno, po-čt: 8-18 hod., pá: 8-16 hod., 608 118 088, 541 235 511
Online krizové konzultace: https://delamcomuzu.cz
Psychologická pomoc FN Brno (pro rodiče a děti): https://fnbrnoprorodice.cz,
775 863 258, 775 863 522
Poradna Unie rodinných advokátů ke koronaviru
http://www.uracr.cz/koroporadna, koroporadna@uracr.cz
SOS centrum Diakonie - https://jsmesvami.diakonie.cz
interaktivní mapa pomoci v ČR - https://jsmesvami.diakonie.cz/#potrebuji-pomoc
registrace dobrovolníků - https://jsmesvami.diakonie.cz/#nabizim-pomoc
Jolana Bucková, psycholožka soukromé poradenské praxe v Brně
jolana.buckova@gmx.net
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LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY
KOŘENÍ
Víra je všechno. Množství víry nebo její nedostatek určují rozdíl
mezi úspěchem a nezdarem. Je to jednoduché,
jakmile najdete sílu věřit, najdete sílu dokázat vše.
Sarong L. Lechter
Tímto citátem bych otevřela další povídání o bylinkách, tentokrát ve formě
koření. Jsem pevně přesvědčena, že množství víry úzce souvisí s léčebnými účinky
bylinek.
Po otevření prvních obchodních cest mezi Západem a Východem mělo koření
v průběhu celé historie zásadní vliv na utváření našeho světa. Jednotlivé druhy koření
se vždy lišily svou dostupností, a tudíž i cenou. Některé druhy koření byly známy
pouze z několika ostrovů v jihovýchodní Asii. Díky rozvíjení obchodu s kořením to byli
cestovatelé, mořeplavci, karavany a dobrodruzi, kteří objevovali nové kontinenty a
ve stávajících rostlo bohatství a rozvíjela se kultura a intelekt národů.
Koření je po staletí neodmyslitelnou součástí lidské stravy. Plní funkci ochucovaní,
konzervační, barvící i ozdravovací. Díky svým vlastnostem by si koření zasloužilo větší
pozornost nejen z pohledu gastronomického, ale právě z pohledu preventivního a
léčebného. Jednotlivé druhy mají různé účinky. Baktericidní účinky koření využívali
lidé už v dávných dobách. Tyto účinky byly prokázány u česneku, skořice, dobromyslu,
hořčice. Antimikrobiální účinky jsou známé u šalvěje, tymiánu, yzopu, hřebíčku,
anýzu atd. V roce 400 př.n.l. vydal Hippokrates seznam druhů koření s léčivými
účinky.
Zelené koření jsou rostliny pěstované nebo sbírané v přírodě, jimiž je možno mimo
jiné ochucovat a vylepšovat pokrmy. Obecně je nazýváme bylinky. Listy, poupata,
pupeny, květy, výhonky, natě, oddenky či kořeny používáme nejlépe čerstvé, ale také
sušené nebo mražené.
Tak jako bylinkový čaj si můžeme připravit z vlastních zdrojů čerstvé, voňavé,
zdraví prospěšné koření do různých pokrmů.
Například na těžká masa použijeme maří list, dobromysl, pelyněk černobýl,
kerblík třebule, yzop, popenec, routa vonná atd.
Do salátů bych použila barborku obecnou - listy i v zimě, mladé listy brutnáku
lékařského pro vysoký podíl omega 3 mastných kyselin, mladé listy krvavce menšího
hlavně v zimě, pískavici řecké seno, popenec a v neposlední řadě ptačinec žabinec.
Všechny byliny obsahují vysoký podíl vitamínu C. Tyto bylinky najdete při
procházkách přírodou.
Koření bylo vysoce ceněno také pro své aroma. Od starého Řecka a Říma je
nedílnou součástí všech náboženských obřadů Kadidlo - aroma bohů. Mimochodem
Kadidlo -éterický olej má velice příjemnou vůni, navozuje poklidné rozjímání,
duchovní osvobození. V kosmetice se přidává do přípravků zabraňující tvorbě vrásek,
pro suchou, citlivou a zralou pleť.
To, co bylo dříve přepychem, je dnes samozřejmostí. Koření, které za dob
mořeplavců a objevitelů sloužilo jen nejbohatším tehdejšího světa, se postupně stalo
nepostradatelným i pro běžného člověka.
S kořením je to jako s leckterými jinými věcmi - čím více je používáme, tím více
jsou pro nás nepostradatelné.
Zdeňka Bognerová
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ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ

V měsíci červenci se střídalo polojasné a oblačné počasí. Během měsíce byly
třikrát bouřky a jednou bylo možné spatřit duhu. Kometa Neowise byla nejblíže
k Zemi.
Dvě třetiny měsíce srpna bylo jasno i polojasno, třikrát se vyskytly bouřky.
Dne 12. 8. bylo možno vidět na obloze Perseidy (kometární meteorický roj, lidově
naz. slzy svatého Vavřince).
V září byly dvě třetiny měsíce jasné a polojasné, létaly husy, dvakrát byly viděny
i vrány. Vlaštovky odlétly dne 24. září 2020.

kometa Neowise, převzato z www.google.com

Perseidy, převzato z www.google.com

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
ROK 1955 – pokračování
Dne 7/5 1955 se zúčastnili žáci a učitelé brigády na právě kulturní jizby na MNV.
Žáci s učiteli odklidili a poskládali všechny staré cihly a dřevěný plot s vytrháním
a odvezením sloupků. Celkem bylo odpracováno na kulturní jizbě tohoto odpoledne
přes 150 prac. hodin.
Dne 8/5 1955 byla uspořádána v kanceláři MNV oslava 10. výročí osvobození naší
vlasti. Program oslavy byl vysílán místním rozhlasem. Na oslavě podal referát
předseda MNV o životě v naší obci za uplynulých 10 let.
Dne 16/5 1955 byla uspořádána v hostinci veřejná schůze zemědělců o zvýšení
zemědělské výroby v naší obci, které se zúčastnilo přes 50 občanů.
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Ve dnech 29.-30./5 1955 podnikli žáci a někteří rodiče dvoudenní autobusový
zájezd do jižních Čech. Účastníci navštívili většinu památných míst jižních Čech.
Žákům byl zájezd z velké části hrazen.
Dne 1/6 1955 bylo vzpomenuto Mezinárodního dne dětí a spojeného s poslechem
pořadu Čsl. rozhlasu.
Dne 5/6 1955 byl uspořádán na návsi na Dračkách před školou Sportovní den
mládeže. Žáci předvedli kulturní program a ukázky prostných První celostátní
spartakiády. V závěru předvedl kouzelnický program ředitel nár. školy ze Šumic. Večer
byla uspořádána v hostinci veselice, na které účinkoval taneční orchestr Jury Macha
z Mor. Krumlova.
Dne 9/6 1955 podnikli žáci a učitelé zdejší národní školy společně s národní školou
v Rybníkách jednodenní výlet k zaniklé vesnici Topanovu. Žáci obou škol na hřišti
v Rybníkách předvedli kulturní program a sportovní utkání. Žáci byli dle
individuálních přání pohoštěni zdarma nápoji. Na zpáteční cestě byli žáci pohoštěni
ještě v Dobelicích, kde předvedli hostům svůj kulturní a taneční program za hudeb.
doprovodu učitelů zdejší školy.
Dne 13/6 1955 byla uspořádána OVČČK z Mor. Krumlova na zdejší škole akce Den
zdravotních pohádek, při které pracovnice ČČK z Mor. Krumlova vyprávěla dětem
pohádky ze zdravotnickou tendencí.
Dne 15/6 1955 byl podniknut se žáky zdejší školy zájezd do krajského loutkového
divadla v Brně na hru Zlatovlásku. Zájezd byl spojen s návštěvou Kníničské přehrady a
prohlídkou Brna. Také tento zájezd byl účastníkům plně hrazen z výtěžku plesů
pořádaných v zimních měsících (12/2 – 20/2 1955).
Dne 18/6 1955 byl zakončen školní rok 1954/55. Předčasné zakončení škol. roku
bylo způsobeno uspořádáním První celostátní spartakiády v Praze. Žáci byli poučeni
o chování o prázdninách a pomoci při žních.
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Hody 2020 zorganizovala petrovická
chasa, aktivně se zúčastnily i taneční páry
z okolních obcí. Nejstaršími stárky letos byli
Pavla Vespalcová a Vojtěch Hájek,
nemladšími stárky byli Sabina Cyrková a
Tomáš Klim. Místní omladina se na tradici
hodů velmi těší a doufejme, že vyrůstá další
generace, která jednou převezme štafetu.
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Stabilní rychlý internet
pro Petrovice
v pevné síti

u
Stabilita připojení i za špatného
Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je
dnes možné připojení k internetu
rychlostí až 250 Mb/s.
CETIN neprodává žádné služby. Nabízí
tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají
poskytovatelé internetu – operátoři, které
dobře znáte a už v současné chvíli od nich
třeba využíváte řadu různých služeb včetně
mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz si
můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní
nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se
jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou
televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů)
a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných
balíčků, např. s mobilním voláním.

počasí
u
Udržení rychlosti a kvality pro

desítky připojených zařízení
najednou
u
Internetová TV s možností

zpětného zhlédnutí
a nahrávání
u
Sledování videí online bez

sekání a v nejvyšší HD kvalitě
u
Možnost změny poskytovatele

bez změny sítě

Vyměňte svého poskytovatele internetu za
lepšího
na
www.zrychlujemecesko.cz.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku
CETIN 238 461 111 (každý všední den od
8:00 – 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která
je dostupná téměř v každé domácnosti.
Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého
ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě
v jeho původním majetku.

Internetová televize na síti CETIN
– neřešíte přechod televizního
vysílání na DVBT-2!

www.zrychlujemecesko.cz

Od července do října bylo možné spatřit na střeše kostela pracovníky opravující
plechy. Jejich práce byla velmi nebezpečná, přesto odvedli kus poctivé práce.
Střecha je nyní vyspravená a natřená. Pracovníkům se naskytla jedinečná
příležitost prohlédnout si obec z ptačí perspektivy.

