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Díky dotacím EU bylo možné zrealizovat projekt „Petrovice – interakční prvek 
IP (alej)“. V březnu 2021 probíhaly dokončovací práce.

Díky obnovené polní cestě se propojí obce Petrovice 
a Dobelice, pěšinu budou lemovat stromy a keře.
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ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

48. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. ledna 2021

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého napětí č. 9001771517 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. 
Předmětem smlouvy je připojení nové přípojkové skříně umístěné na hranici 
obecní parcely p. č. 2965 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova kabelovým vedením NN.

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu s vlastníkem veřejné dopravní a technické 
infrastruktury mezi obcí Petrovice a p. M. Jedná se o plánované zasíťování parcely 
p. č. 2756/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

• ZO projednalo výši nájmu za kulturní dům (sál + kuchyňka včetně vybavení), 
za inzerci ve zpravodaji a administrativního poplatku při žádosti o prodej obecního 
pozemku. Problematika bude dořešena na příštím zasedání ZO.

• ZO projednalo žádost vlastníků rodinného domu č.p. 105 a schválilo souhlasné 
stanovisko s uložením potrubí splaškové kanalizace, vodovodního potrubí 
a vodoměrné šachty na pozemku p. č. 5/1 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova ve 
vlastnictví obce Petrovice. 

• ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 
Jihomoravského kraje Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 
2021, dotační titul DT4 Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti 
obyvatel v dopravě na akci „Oprava chodníku podél místní komunikace“.

49. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 28. ledna 2021

• ZO projednalo činnost SDH Petrovice se zástupci spolku Liborem Bognerem 
a Ladislavem Tréškem. Starosta hasičů dostal za úkol do příštího zasedání ZO 
předat Hlášení o činnosti sboru za rok 2020 a vyplnit formuláře obdržené z okrsku. 
Přítomní zástupci sboru zhodnotili činnost sboru, pasivní přístup členů k brigádám, 
stav zásahového vozidla, inventáře aj.

• ZO projednalo a neschválilo nabídku právní ochrany od agentury D.A.S. Brno.
• ZO projednalo a schválilo výši poplatků za krátkodobý pronájem obecních budov 

a majetku obce (ceník najdete na straně 26).
• Starostka seznámila ZO s dočasným uzavřením MŠ Petrovice z důvodu výskytu 

onemocnění  COVID-19. Školní jídelna zůstane v provozu pro přípravu stravy pro ZŠ 
Lesonice.

• ZO vzalo na vědomí zprávu ředitelky MŠ Petrovice o odhadu nákladů MŠ v roce 2021 
a žádost o navýšení rozpočtu MŠ. ZO bude situaci sledovat a v průběhu roku 
aktuálně řešit.

• ZO projednalo žádost spotřebního družstva Jednota Moravský Krumlov o dotaci na 
úhradu ztráty prodejny smíšeného zboží za rok 2020 ve výši 110 000 Kč v rámci 
dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském 
kraji pro rok 2021 (se spoluúčastí obce 50 %). Zastupitelstvo obce rozhodlo žádosti 
nevyhovět z důvodu již schváleného rozpočtu na rok 2021. Vzhledem k následnému 
snížení daní očekáváme prohloubení deficitu, který již nechceme dále zvyšovat. 

• ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 
Jihomoravského kraje Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině 
a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021, dotační titul 
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DT2 Následná péče o zeleň na akci „Následná péče o zeleň v obci Petrovice“. 
ZO pověřilo starostku a místostarostu vypracováním žádosti.

50. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 11. února 2021

• ZO projednalo za účasti předsedy představenstva Jednoty, SD, Moravský Krumlov 
a prodavaček prodejny Jednoty v Petrovicích opakovanou žádost o poskytnutí 
finančního příspěvku na pokrytí ztráty místní prodejny. ZO rozhodlo žádosti 
v letošním roce nevyhovět z důvodu napjatého rozpočtu. ZO zváží možný příspěvek 
v příštím roce v případě, že Jihomoravský kraj vypíše v roce 2022 dotační program 
na podporu venkovských prodejen.

• ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a p. K. Předmětem 
smlouvy je prodej pozemků ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova, vzniklých podle geometrického plánu č. 454-576/2020, 

2 2a to p. č. 1700/4 o výměře 71 m  a p. č. 6/9 o výměře 15 m , oba druh pozemku 
2ostatní plocha, za cenu 50 Kč/m .

• ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a p. V. Předmětem 
smlouvy je prodej pozemku ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova, vzniklého podle geometrického plánu č. 454-576/2020, 

2 2a to p. č. 6/7 o výměře 39 m , druh pozemku ostatní plocha, za cenu 50 Kč/m .
• ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nebo směnu obecních parcel p. č. 2837 

2o výměře 394 m , druh pozemku lesní pozemek a nově vzniklých parcel dle 
2geometrického plánu č. 454-576/2020 p. č. 6/8 o výměře 31 m , p. č. 1700/5 

2 2o výměře 22 m  a p. č. 5/14 o výměře 73 m .
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

obcí a firmou CETIN a. s. Budoucí služebnost se týká umístění a provozování 
komunikačního vedení a zařízení v rámci akce „VRI pro oblast 27 Podyjí, 
vysokorychlostní internet pro obec Lesonice-přívod“ umístěné na pozemcích 
v majetku obce Petrovice, a to p. č. 2269, 2240, 186/7, 1706/1, 304/27 a 1706/2 
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Výše náhrady bude činit 14 850 Kč.

• ZO projednalo koncepci vybudování nových chodníků v okrajových částech obce. 
V jarních měsících bude pozván zástupce SÚS JMK a projektant k projednání 
možných variant. Poté bude určen další postup budování nových chodníků a oprav 
stávajících.

• ZO projednalo žádost p. R. o umístění firemního poutače na pozemku před domem 
č.p. 63 v k. ú. Petrovice. Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek je ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje, nemůže k tomuto obec dát souhlas. ZO nabízí žadateli 
možnost bezplatného umístění ukazatele k truhlářské dílně žadatele na stávající 
informační sloupek před hřbitovem. Zhotovení ukazatele bude na náklady 
žadatele.

• ZO projednalo a schválilo založení nového obecního bankovního účtu u Equabank, 
která nabízí bezplatné vedení účtu a bankovní pohyby. Stávající účty u ČNB a České 
spořitelny zůstávají beze změny.

51. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 25. února 2021

• ZO projednalo a schválilo umístění dvou kusů informační značky pro Truhlářství 
Josef Reiter, s. r. o. na obecní sloupek před hřbitovem na náklady žadatele.

• ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí 
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2Petrovice. Předmětem smlouvy je pozemek p. č. 1711/15 o výměře 122 m  v k. ú. 
Petrovice u M. Krumlova v majetku Jihomoravského kraje, druh pozemku ostatní 
plocha. Jedná se o pozemek pod nově vybudovaným chodníkem podél čp. 73, 70 
a 128. Obec uhradí částku 2000 Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

• ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace 
majetku, pohledávek a závazků obce podle stavu ke dni 31. 12. 2020.

• ZO projednalo žádost p. S. a schválilo souhlasné stanovisko s umístněním stavby 
pergoly na pozemku žadatele p. č. 2766.

• ZO projednalo a schválilo Plánovací smlouvu č. 1/2021 mezi obcí Petrovice 
a stavebníkem p. B. Předmětem smlouvy je závazek obce vybudovat přípojku 
splaškové kanalizace na hranici pozemku stavebníka.

• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o přidělení dotace ve výši 15 000 Kč v rámci 
dotačního příspěvku pro členské obce Sdružení místních samospráv ČR pod názvem 
„Informovaná obec 2021“.

• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o projektových záměrech – investičních 
prioritách Mateřské školy Petrovice.

• ZO projednalo žádost p. O. o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a 
stavební řízení pro stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemcích p. č. 2753 
a 2754 v k. ú. Petrovice a schválilo souhlasné stanovisko. Investorem stavby je p. M.

• ZO projednalo a schválilo žádost p. O. o povolení připojení sousední nemovitosti – 
sjezdu na parcele č. 2753 k novostavbě na parcele č. 2754. Investorem stavby je p. 
M. ZO upozornilo žadatele na možnou mírnou změnu výškové úrovně budoucí 
komunikace oproti současnému stavu. 

52. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 25. března 2021

• ZO vyslechlo prezentaci zástupkyň destinační společnosti Znojmoregion, která 
zastupuje turistickou oblast Znojemsko a Podyjí, a projednalo nabídku členství 
v této společnosti. ZO rozhodlo nabídku v letošním roce nevyužít z důvodu velmi 
omezeného cestovního ruchu. Podle vývoje situace ZO zváží možnost členství 
od roku 2022.

• ZO vzalo na vědomí Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého obcemi 
na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2020.

• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a p. Z. Předmětem 
smlouvy je směna pozemků p. č. 2837; p. č. 6/8; p. č. 1700/5 a p. č. 5/14 v k. ú. 
Petrovice u Mor. Krumlova ve vlastnictví obce Petrovice za pozemek p. č. 2829 ve 
vlastnictví p. Z.

• ZO projednalo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele prací 
„Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél 
místní komunikace MK-A“. Lhůta pro podání nabídek končí 22. 4. 2021 ve 13 hodin. 
Vyhodnocení došlých nabídek proběhne 22. 4. 2021 v 18 hodin na obecním úřadě. 
Budou osloveny následující firmy: COLAS CZ a.s., Znojmo, Geo-stav Valeč s.r.o. 
a MK stav-invest, s. r. o., Hrotovice.

• ZO projednalo možnosti zaměstnání pracovníků v rámci VPP ve spolupráci 
s Úřadem práce a schválilo podání žádosti o 2 pracovníky s nástupem od 1. 5. 2021. 
Zájem o práci projevili p. T. a p. V.

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2021.
• ZO projednalo a schválilo Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma 

mezi obcí Petrovice a ČEPS, a.s., Praha, zastoupená společností CETIN, a.s., Praha. 
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Předmětem dohody je provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického 
vedení přenosové soustavy 400 kW na obecním pozemku p. č. 2172 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova.

• ZO projednalo a schválilo žádost Mateřské školy Petrovice o souhlas s realizací 
projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, Vývoj 
a Vzdělávání (OP VVV). Název projektu: MŠ Petrovice ZN 80, termín realizace: 1. 9. 
2021 – 30. 6. 2023, maximální výše rozpočtu: 236 000 Kč.

• ZO projednalo a schválilo žádost stavebníka p. B. o souhlasné stanovisko 
s umístěním novostavby garáže na parcelách č. 42/1 a 177 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova.

• ZO projednalo a schválilo cenové nabídky Tomáše Vespalce na údržbu obecních 
zelených ploch (lesopark, mokřady, polní a turistické cesty) včetně zálivky stromů 
v celkové ceně 127 000 Kč za rok, tj. za stejných cenových podmínek jako v roce 2020. 

• ZO projednalo a z finančních důvodů neschválilo cenovou nabídku od firmy 
Hysperia Group s.r.o., Zastávka, na pořízení kamerových systémů k obecním 
budovám.

• ZO projednalo a schválilo žádost nájemce Pavla Větrovce o prominutí nájemného 
za užívání prostor sloužících podnikání pohostinství od 1. 3. 2021 po dobu uzavření 
pohostinství v souvislosti s nouzovým stavem a opatřeními vyhlášenými vládou ČR.

• ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků m.  J. o souhlasné stanovisko se 
stavebním záměrem novostavby rodinného domu na parcele p. č. 2749 včetně 
sjezdu na p. č. 2750 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO upozornilo 
žadatele na možnou mírnou změnu výškové úrovně budoucí komunikace oproti 
současnému stavu.

INFORMACE  OBČANŮM

MOBILNÍ ROZHLAS

ZO rozhodlo o zahájení využívání 
komunikační platformy Mobilní rozhlas pro 
z lepšen í  i n fo rmovanos t i  občanů. 
Umožňuje informovat o aktuálním dění 
v obci pomocí moderních komunikačních 
kanálů. Po zaregistrování mohou občané 
zdarma dostávat informace buď pomocí 
zpráv do mobilní aplikace, hlasových zpráv 
nebo e-mailů, případně ve zkrácené formě 
jako SMS zprávy.

Zaregistrovat se můžete buď na webu petrovice-com.mobilnirozhlas.cz, nebo 
vyplněním formuláře vloženého do tohoto čísla Zpravodaje. Formulář si rovněž 
můžete stáhnout na obecních webových stránkách, případně vyzvednout na obecním 
úřadě či v prodejně Jednoty.

Uvedenou platformu používá pro komunikaci s občany více než 1000 obcí a měst. 
Uživatelé mohou získávat informace nejen ze své obce, ale i z dalších míst, o které 
mají zájem, např. z místa pracoviště nebo přechodného bydliště. Mohou si rovněž 
zvolit druh zpráv, které chtějí dostávat. Více informací a registrační formulář najdete 
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ve vloženém letáku nebo na obecních webových stránkách.
Tato platforma nahradí dosud používanou SMS bránu, která po 30. 6. 2021 

přestane být používána pro zasílání informačních zpráv.

PŘI  TŘÍDĚNÍ  ODPADU  PŘEMÝŠLEJME

V naší obci se opakovaně rozmáhá nešvar, kdy někteří výtečníci vhazují do 
kontejnerů na tříděný odpad věci, které tam nepatří. Ke své vlastní škodě si 
neuvědomují, že při této nekalé činnosti mohou být někým viděni, vyfotografováni 
nebo nafilmováni. Nedávno byl spatřen muž, který vyhodil pytle se sutí do kontejneru 
na plasty. Když mu byl tento odpad vrácen, k činu se přiznal a slíbil, že se to již nebude 
opakovat. Dalším přistiženým hříšníkem byla občanka ze sousední obce, která 
vysypala shnilou řepu do kontejneru se sklem. Odpad jí byl vrácen. Následující týden 
pak sama navštívila starostku a za svůj čin se omluvila. 

Vhazujte prosím určený odpad pouze do správných nádob, vyhnete se tak 
zbytečné ostudě.

OPRAVA POLNÍ CESTY NA CHMELINKÁCH

Obci se podařilo získat dotaci na zpevnění polní cesty na Chmelinkách (vedlejší 
cesta VC21) ve výši 4,9 mil. Kč. Cesta bude vybudována v podzimních měsících tohoto 
roku v úseku od transformátoru pod AGRO družstvem po silnici do Lesonic s odbočkou 
k bývalé cihelně. Součástí stavby bude kromě výstavby zpevněné komunikace 
a rekonstrukce propustků rovněž odvodnění cesty pomocí odvodňovací struhy nebo 
drenážního vsakovacího příkopu vedle cesty v prostoru blíže k zahradám. 
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Pro hladký průběh stavby je nutné, aby byly všechny obecní parcely dotčené 
stavbou vyklizené. Žádáme občany o vyklizení okolí zmíněné cesty, zejména 
plochy mezi cestou a ploty zahrad, v termínu do 31. 8. 2021. Budou se tady 
pohybovat dělníci s nákladními auty a těžkou technikou, proto nemohou odložené 
stavební materiály či dřeva na otop omezovat manipulační plochu!

SMUTNÁ  REALITA  HASIČSKÉHO  SBORU

V loňském roce uplynulo již 115 let od založení Sdružení dobrovolných hasičů 
Petrovice, nejstaršího spolku v naší obci. Je smutnou skutečností, že v posledních 
letech má počet členů SDH v obci i jejich aktivita klesající tendenci. Jen se smutnou 
tváří můžeme sledovat pestrou aktivní činnost dobrovolných hasičů v okolních obcích. 
Přes snahu obce o podporu činnosti sboru se situace nezlepšuje. Doufejme, že se do 
budoucna naši hasiči vzchopí a nečinnost a pasivita budou minulostí...

PRODEJ RESPIRÁTORŮ FFP2

Obec Petrovice nabízí občanům prodej respirátorů FFP2. Cena je 9 Kč/ks.

OBJEMNÉHO  ODPADU  STÁLE  PŘIBÝVÁ

Nedávno byly přistaveny tři kontejnery (na matrace, nábytek, koberce…) 
v prostranství u mateřské školy („Na Dračkách“). Občané tyto kontejnery tak 
přeplnili, že z důvodu bezpečnosti nebylo možné je odvézt. Proto řidič musel 
dvoumetrové „náplatky“ sházet na zem.

Obec Petrovice proto objednala kontejnery znovu a budou přistaveny 
19. května 2021. Prosíme občany o skládání odpadu tak, aby nad výšku 
kontejneru nepřesahoval. V letošním roce byly kontejnery doslova přecpané 
dřevem. Takový odpad se dá přece spálit, případně nabídnout těm, kteří 
v kamnech topí a dřevo by se jim hodilo. Je škoda, že si přírodu už tak ničíme 
množstvím odpadu, který se bude rozkládat několik desítek let. Objemný 
odpad končí na klasické skládce, proto pokud můžeme, zbytečně přírodu 
nezatěžujme!

ZÁKAZ VSTUPU NA POLNÍ CESTU SMĚREM K  DOBELICÍM

Žádáme občany, aby nevstupovali do nově vybudované oplocené polní cesty 
s alejí, která byla nedávno dokončena. Bohužel se opět našlo pár lidí, kteří sem jezdí 
na čtyřkolkách či terénních motocyklech a ničí plochy čerstvě oseté travní směsí.

Proto zastupitelstvo obce přistoupilo k dočasnému zákazu vstupu do doby, než 
bude zasetá tráva dostatečně vzrostlá. Cedule jsou umístěny na bránách u oplocenek. 
Prosíme všechny o respektování tohoto zákazu. Děkujeme.
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ZVÝŠENÍ  BEZPEČNOSTI NA KŘIŽOVATCE 
(Mor. Krumlov, Dobelice, Lesonice)

Často slyšíme diskutovat 
občany o špatné viditelnosti 
na křižovatce ve směru na 
Moravský Krumlov. Mají 
všichni pravdu. Bohužel však 
různé náměty, jak bezpečnost 
tohoto úseku zvýšit, nejsou 
reálné. Změna přednosti v 
jízdě se nezmění, neboť 
silnice od Dobelic je hlavní 
únikovou cestou z Dukovan. 
Možnost kruhového objezdu 
také není reálná, neboť 
ochranné pásmo vysokého napětí nedovoluje jakékoliv posuny vozovky. 

Obec Petrovice však jednala se sousedními Dobelicemi a máme příslib zatravnění 
části pole podél silnice, takže by viditelnost pod horizont mohla být do budoucna 
výrazně lepší. Také jsme jednali s místním zemědělským družstvem a rovněž  část 
pole na pravé straně vozovky nebude v příštích letech oseta plodinami vysokého 
vzrůstu. Obec Petrovice děkuje všem za pochopení a spolupráci!

OPRAVENÁ  CESTA  DO  VINOHRADŮ  VZALA  ZASVÉ

Jak jste jistě zaregistrovali, nynější stav cesty k vinohradům je ve velmi špatném 
stavu. Přesto, že ji obec nechala v říjnu roku 2017 opravit, dnes už po krásné rovné 
cestě není ani památky. Současný stav vznikl projížděním velmi těžkých nákladních 

Prosinec 2020
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aut do znovínských vinohradů. Obec 
Petrovice jednala se zástupci 
Znovínu Znojmo, kteří jsou si 
poškození vědomi, omluvili se 
a přislíbili, že cestu na své náklady 
opraví. Vzhledem k tomu, že stále 
ještě bude v jarních měsících 
pokračovat proj íždění  těžké 
techniky, žádáme místní vinaře 
o trpělivost. 

PODĚKOVÁNÍ

Obec Petrovice děkuje spoluobčanům Tomáši Vespalcovi a Lucii Peterčákové 
za nabídku, dovoz a rozhrnutí hlíny na veřejných prostranstvích v naší obci. Hlína byla 
použita na doplnění ploch v parcích a nově oseta travním semenem.

Rovněž děkujeme místním dobrovolníkům, kteří se ochotně nabídli a svými silami 
i vlastní technikou výrazně pomohli při úpravě veřejných ploch včetně vysetí 
trávníku. Poděkování patří Stanislavu Štrosovi, Stanislavu Daňhelovi, Marii 
Daňhelové, Pavlu Daňhelovi, Kateřině Ondriskové i obecním pracovníkům.

OHŇOSTROJE PŮSOBÍ NĚKOMU RADOST, JINÉMU STAROST

V nedávné době se na obec obrátil místní občan, který na své zahradě našel 
pozůstatky po odpalování pyrotechniky. Jak se tam dostala, není známo, ale zcela 
logicky se bojí o svůj majetek. Vždyť už byly několikrát zmíněny ve zprávách případy, 
že laické odpalování způsobilo nejen škody na majetku, ale také na zdraví. Nelze také 
opomenout negativní vliv obrovského hluku na zvířata při chvilkovém potěšení 
milovníků prskajících ohňů. Když už se někdo bez takové „radosti“ nemůže obejít, 
odpalujte prosím pyrotechniku na svém vlastním pozemku, kde to po nikom nemusí 
obecní pracovníci uklízet. Třeba si i lépe pohlídáte, aby vám rachejtle dopadaly na 
váš dům, dvorek či zahrádku. Nezapomínejte prosím, že to, co činí radost vám, 
nemusí činit radost ostatním.

NOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO KRÁSNĚJŠÍ  MORAVSKOKRUMLOVSKO 
ZA SPOLUPRÁCE JE DUKOVANY

V roce 2020 nakoupil mikroregion Moravskokrumlovsko díky příspěvku z Nadace 
ČEZ  20 ks křovinořezů, které byly předány všem obcím v mikroregionu. 

Členské obce Mikroregionu Moravskokrumlovsko se již dlouhodobě snaží přispívat 
ke snížení sucha v našem regionu. Za účasti občanů se ve všech obcích vysazují aleje, 
biokoridory, zatravněné pásy, obce pečují o zeleň na veřejných prostranstvích a jiné.   

Říjen 2017
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Výsadbou a výsevem ale boj se suchem nekončí, je možné říci, že teprve začíná. 
O všechny výsadby v intravilánech i extravilánech obcí je nutné po dlouhé roky 
pečovat. Výsadby je nutné kontrolovat, zalévat, hnojit, prořezávat, mulčovat, 
obsekávat apod. V této péči a starosti je NADACE ČEZ a JE Dukovany pro obce 
v mikroregionu Moravskokrumlovsko významným partnerem. Pořízené křovinořezy 
budou velkou pomocí v boji se suchem a v péči o zeleň a vzhled obcí.

Za Moravskokrumlovsko Ing. Lenka Kačírková

KOMPOSTÉRY, KONTEJNERY NA TEXTIL A ŠTĚPKOVAČE 
NA MORAVSKOKRUMLOVSKU

V roce 2017 započal v našem regionu první projekt Předcházení vzniku 
biologicky rozložitelných a textilních odpadů v DSO Moravskokrumlovsko. 
První žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
v roce 2017 a projekt bude ukončen v roce 2025.  

Termíny: duben 2017 - podání žádosti o dotaci, září 2018 – expedice 
kompostérů a štěpkovače na obce, duben 2020 ukončení administrace projektu na 
SFŽP, duben 2025 ukončení 5leté lhůty udržitelnosti projektu (kompostéry přechází 
do majetku občanů, lhůta udržitelnosti začíná běžet až po ukončení administrace 
projektu). 

Biologický odpad bylo potřeba v mikroregionu Moravskokrumlovsko dále řešit. 
V roce 2020 podal Dobrovolný svazek obcí Moravskokrumlovsko v rámci 2. projektu 
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v DSO 
Moravskokrumlovsko další žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na 
pořízení kompostérů, kontejnerů na textil a štěpkovačů do svých členských obcí. Také 
tato žádost o dotaci byla úspěšná. Do členských obcí Moravskokrumlovska: 
Čermákovice, Džbánice, Horní Dubňany, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kubšice, 
Petrovice, Rešice, Skalice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice bude rozděleno 999 
kompostérů o čtyřech velikostech (900, 1050, 1400 a 2000 litrů,) dva štěpkovače a 4 
kontejnery na textil. 

V současné chvíli probíhá na Státním fondu životního prostředí schvalování 
zadávací dokumentace pro výběrové řízení tohoto druhého projektu. Teprve až SFŽP 
zadávací dokumentaci schválí, bude moci být výběrové řízení zahájeno. Po jeho 
ukončení   bude následovat podpis kupní smlouvy s dodavatelem. Dle smluvních 
podmínek bude dodání kompostérů probíhat do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Vlastní 
dodávka kompostérů a štěpkovačů je tedy předpokládaná v podzimních měsících roku 
2021. Ačkoliv se nám všem zdají lhůty dlouhé a všichni bychom chtěli již dnes nebo 
nejpozději zítra kompostéry, kontejnery na textil a štěpkovače používat, takové jsou 
termíny a lhůty v souvislosti s dotacemi.  Nákupy související s dotacemi nelze 
přirovnat k nákupům v rodině, kdy se rozhodneme pořídit kompostér a druhý den nám 
již stojí na zahradě. Veškerý kontrolní a schvalovací proces na SFŽP má své lhůty, 
výběrové řízení podléhá dle zákona určitým pravidlům a v neposlední řadě také 
dodací lhůty a podmínky ve smlouvě s dodavatelem podléhají pravidlům SFŽP. 

Do obce Petrovice bude v rámci tohoto projektu Předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných a textilních odpadů v DSO Moravskokrumlovsko dodáno 83 kompostérů 
a jeden kontejner na textil. Dodané kompostéry budou po dobu udržitelnosti projektu 
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stále majetkem DSO Moravskokrumlovsko, který je žadatelem o dotaci.  Občanům 
budou poskytnuty na základě smlouvy o výpůjčce a darování. Tato smlouva bude 
s občany podepsána při předávání kompostérů (cca podzim 2021). Ve smlouvě se 
občan zavazuje, že vypůjčený kompostér po dobu udržitelnosti projektu (5 let) bude 
mít na přesně určeném pozemku, jehož parcelní číslo bude ve smlouvě uvedeno, aby 
mohla proběhnout případná kontrola ze SFŽP o existenci a umístění kompostérů. 
Po uplynutí těchto 5 let se kompostér stává majetkem občana. Pětiletá doba 
udržitelnosti začíná běžet až po ukončení administrace projektu ze strany SFŽP. 
V minulém projektu administrace na SFŽP trvala 1,5 roku. Po zkušenostech lze 
předpokládat, že kompostér bude mít občan ve výpůjčce do roku 2027 – 2028 a teprve 
pak se stane jeho majetkem.

DSO Moravskokrumlovsko prosí všechny občany zúčastněných obcí o trpělivost. 
Všichni se těšíme na to, až kamiony s kompostéry do obcí Moravskokrumlovska 
přijedou a občané v nich budou moci svůj biologický odpad likvidovat. 

Za Moravskokrumlovsko  Ing. Lenka Kačírková

NA KRIZE MUSÍME REAGOVAT PRUŽNĚJI. A VYUŽÍT JE JAKO 
PŘÍLEŽITOST

Více jak rok s pandemií covid-19 je pro nás všechny smutný, dlouhý a vysilující.  
Zároveň ale vidím velké odhodlání mnoha lidí, kteří pomáhají tuto složitou situaci 
překonat, ať už v zaměstnaní, jako dobrovolníci nebo „jen“ tím, že se chovají 
zodpovědně a ohleduplně k ostatním. Každému z vás patří mé upřímné poděkování. 
Co si z této zkoušky odnést?

Věřím, že situace se začíná obracet k lepšímu. Máme fungující vakcíny, které 
prošly přísnými testy a schvalovacím procesem Evropské lékové agentury. Výrobci 
zvyšují množství dodávek. Jsem přesvědčený, že EU zvolila v principu správný postup, 
když v době, kdy nebylo jasné, která vakcína proti koronaviru bezpečně zabere, 
nevsadila vše na jednu kartu. Věřím, že EU bude po zbytek roku těžit právě z toho, 
že jednala s více výrobci.

Reakce EU na propukávající pandemii měla být ale bezesporu rychlejší 
a důraznější. Nemoc nás v mnoha ohledech zastihla nepřipravené jako společenství 
a také ukázala, že členské státy samy čelit přeshraničním zdravotním hrozbám 
nedokážou. Unie tak musí zlepšit v oblasti zdravotnictví svou spolupráci a koordinaci.

Ukázalo se rovněž, že jako kontinent nemůžeme být například závislí 
na dodávkách léků a ochranných pomůcek ze třetích zemí, ale měli bychom vrátit část 
této výroby zpět do evropských států. Těší mě, že letos v březnu Evropský parlament 
schválil financování nového unijního zdravotnického programu částkou 5,1 miliardy 
eur, která půjde na společnou prevenci chorob či vybudování krizových zásob léků 
a zdravotnického materiálu.

Prosperita EU začíná v regionech
S ekonomickými dopady pandemie se můžeme vypořádávat řadu let. Zároveň už 

ale v průběhu loňského roku spustila v tomto ohledu Unie skutečně masivní podporu, 
aby nenechala ekonomiku zcela zastavit a následně ji pomohla znovu rozběhnout.
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Již v polovině letošního roku mohou začít proudit do členských států peníze 
z mimořádného fondu obnovy EU dosahujícího výše 750 miliard eur. Tyto peníze nám 
mohou pomoci naši ekonomiku nejen nastartovat, ale také ji změnit tak, aby byla 
efektivnější, založena na moderních technologiích a šetrnější k životnímu prostředí. 

S kolegy z Evropské lidové strany jsme se 
zasazovali o to, aby unijní pomoc z podstatné části 
směřovala na podporu regionů a místních obyvatel, 
ať už to jsou zemědělci, poskytovatelé služeb nebo 
řemeslníci, což se podařilo. Cílem je zvýšit kvalitu 
života v regionech, což je podle nás základem silné, 
soudržné a prosperující Unie.

Když dokážeme společné evropské peníze 
skutečně chytře a užitečně využít, můžeme zlepšit 
život nejen v jednotlivých obcích, městech 
a krajích, ale i v celé zemi a Evropské unii.

Přeji vám, pokud možno klidné a radostné jaro.

Stanislav Polčák, poslanec 
Evropského parlamentu 

za Evropskou stranu lidovou

ZE  ŽIVOTA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

CESTA ZA KOHOUTKEM KOKRHÁČKEM A JEHO KAMARÁDY…

Bylo toho hodně, co jsme měli společně v tomto pololetí naplánovaného. Bohužel 
ze všech zajímavých aktivit pro děti i jejich rodiče z důvodu mimořádných opatření 
kvůli koronaviru i výskytu covidu v naší Mateřské škole v Petrovicích, která byla 
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od 1. března 2021 zatím až do odvolání uzavřena, moc nezbylo. Přesto jsme i my 
učitelky s dětmi a jejich rodiči v kontaktu na dálku, zasíláme našim předškoláčkům 
úkoly k přípravě na vstup do základní školy a všem dětem pak zajímavé aktivity, 
nabídky k tvoření a legráckám se svými rodiči, písničky k poslouchání a klidnému 
usínání. Také paní kuchařky se snaží ulehčit všem cizím strávníkům toto nelehké 
období, poněvadž provoz školní jídelny byl ponechán. 

Nastalo jaro a blížily se Velikonoce a nám všem bylo po dětech smutno. Vždyť 
v tomto období jsme s dětmi každým rokem nazdobili tolik krásných vajíček 
všelijakými technikami, vyrobili spoustu slepiček, zajíčků a beránků, naučili se 
písničky, tanečky a říkanky o jaru i svátcích jara, hledali společně velikonoční 
poklad… A tak padlo rozhodnutí: připravíme i během uzavření provozu pro děti z naší 
školičky, ale i pro ostatní rodiny s dětmi ve věku do 8 let velikonoční hru v přírodě 
s názvem „Cesta za kohoutkem Kokrháčkem a jeho kamarády“ plnou vajíčkových 
úkolů z různých oblastí tak, aby i v přírodě se toho děti plno naučily. Třeba poslouchat 
zvuky z přírody, určovat strany, poznávat první jarní kytičky, zacvičit si, zazpívat 
a zatancovat, procvičit si rozlišování stejných a rozdílných předmětů, ale i jemnou 
motoriku a nakrmit kohoutka zrníčky hodem na cíl… Cesta byla zpřístupněna 
31. března a 1. dubna vždy od 9 do 16 hodin. Start byl u vchodu na školní zahradu a dál 
už všechny účastníky vedly modré fáborky, červené pak dávaly znamení na nutnost 
zastavit se a splnit úkol z vajíčka, 
kterých bylo celkem 8. A protože to 
všichni bezvadně zvládli, v cíli 
u vchodu mateřské školy už na děti 
čekala odměna: krásné velikonoční 
perníčky od naší paní kuchařky, 
medaile kohoutků a drobné dárečky. 
Snad jsme dětem udělali alespoň 
maličkou radost a doufáme, že se 
s nimi už konečně zase ve školce 
brzy setkáme. Přejeme i vám všem 
v tomto nelehkém období hlavně 
hodně zdraví, lásky, psychické 
pohody,  k l i du  a  vzá jemného 
porozumění….
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ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PETROVICÍCH
oznamuje, že

„Zápis dětí do mateřské školy na školní rok  2021/2022“

se bude z důvodu mimořádných opatření kvůli koronaviru konat bez přítomnosti 
rodičů a dětí v mateřské škole, a to obálkovou metodou ve dnech 4. až 7. května 2021.

Pokyny k průběhu zápisu:
1) Dne 4. května 2021 si rodiče vyzvednou zcela samostatně jednu z obálek s tiskopisy 

k zápisu, které budou umístěny ve venkovní hnědé schránce u hlavního vchodu 
mateřské školy.

2) Doma tiskopis “Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ vyplní matka 
dítěte, též podepíše „Souhlas se zpracováním osobních údajů“

3) Oba rodiče podepíší vzadu tiskopis „Evidenční list pro dítě v mateřské škole“ 
a nechají potvrdit část na 2. straně od dětského lékaře o zdravotním stavu 
a očkování dítěte 

4)  Vyplní „Dotazník o dítěti“
5) Okopírují rodný list dítěte a všechny tyto tiskopisy vloží zpět do původní obálky.
6) Zalepenou obálku s vyplněnými tiskopisy vhodí v rozmezí od 4. května 

do nejpozději 7. května 2021 do 10 hodin do vnitřní uzamykatelné schránky za 
hlavními dveřmi mateřské školy.

7) Do budovy mateřské školy při vhazování obálek do schránky vstupujte vždy 
s rouškou a jednotlivě.
Děkujeme Vám za dodržení všech pokynů k zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Bližší informace k zápisu na telefonu 736 624 588. 

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ
AVOKÁDOVÁ POMAZÁNKA
200 g gervais, 1 zralé avokádo (rozmačkat), sůl, hrst oříšků (nastrouhat či 

nasekat), utřený česnek, citronová šťáva. Vše smíchat, namazat na žitný chléb.

HERMELÍNOVÁ POMAZÁNKA
200 g pomazánkového másla, 100 g hermelínu, 50 ml plnotučného mléka, 1/4 

lžičky mletého muškátového oříšku, sůl, pepř, 30 g vlašských ořechů (najemno 
nasekané), 1 hrst čerstvé petrželky, 4 pivní rohlíky. Vše promícháme a podáváme 
s čerstvými rohlíky.

Dobrou chuť a krásný den.

USKUTEČNĚNÉ  AKCE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PROBĚHLA LETOS TROCHU JINAK

Přesto, že se i v letošním roce muselo kvůli vládním opatřením proti šíření 
koronaviru spoustu akcí zrušit, přece jen se podařilo uskutečnit tradiční Tříkrálovou 
sbírku.
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Oblastní charita Znojmo mnohokrát děkuje všem, kteří ji podpořili. V naší obci se 
podařilo vybrat celkem 15 999 Kč, a to formou finančního příspěvku, který mohli 
zájemci vložit do připravených pokladniček. Ty byly umístěny na třech místech 
a vybraly se do nich tyto částky: kostel (4.657 Kč), prodejna Jednoty (7.208 Kč) a 
obecní úřad (4.134 Kč).

Stále ještě probíhá online koleda, celkový konečný výtěžek bude uveřejněn 
začátkem května. Aktuálně je celkový výtěžek 1 244 743 Kč.

Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na pomoc potřebným z celého 
Znojemského regionu.
     Děkujeme, že pomáháte pomáhat.

VELIKONOČNÍ ZVYKY UTLUMILA PANDEMIE

Roky 2020 a 2021 se do historie zapíší jako roky, kdy onemocnění covid-19 
ochromilo celou planetu. Nekontrolované šíření viru napadlo snad všechny státy 
a s pandemií se musely vyrovnat vlády ve všech kontinentech. Česká republika si 
držela dlouho dobu smutné prvenství v počtech nakažených a bohužel i úmrtích. Aby 
se co nejvíce zamezilo šíření nemoci, vydala česká vláda hned několik opatření. Mezi 
ně patřilo i omezení shlukování lidí. Kvůli tomu ustal jakýkoliv společenský život, 
který narušil i tradiční zvyky, které k období jara neodmyslitelně patří.

Letos se tak už podruhé za sebou nekonala obchůzka děvčat se Smrtolkou. Hoši 
v tomto ohledu však měli více možností, jak oprášit svoje hrkače a projet se s nimi 
alespoň kolem domu. 

Loňští „páni“ vymysleli náhradní variantu, jak tuto tradici dodržet, i když 
v omezené míře. Domluvili se s ostatními kluky v obci, že každý samostatně vyrazí 
s hrkači na dvorky či ulice v okolí jejich bydliště. Do obchodu a na obecní úřad pak 
dodali krabičky, do kterých mohli lidé dobrovolně vhodit finanční příspěvek. Ten pak 
Honza Hladík a Štěpán Čepera osobně předali panu děkanovi. Vloni se tak podařilo 
vybrat téměř 8 tisíc korun a tyto peníze posloužily k opravě střechy našeho kostela.

V letošním roce se žádní „páni“ bohužel nenašli, aby podobnou akci zorganizovali. 
Přesto jsme však mohli během dvou dnů vidět i slyšet pár menších kluků s hrkači, kteří 
tuto tradici chtěli dodržet. Děkujeme jim i rodičům za jejich zodpovědný postoj 
k udržení tradice.

PSYCHOLOGIE  PRO  KAŽDÉHO

ŽIVOT JAKO HRA

Jako každý rok se i letos s příchodem jara vybavuje říkanka: „Březen – za kamna 
vlezem. Duben – ještě tam budem. Máj – vyjdeme v háj.“ Nechme stranou, že nás za 
kamna letos zahnala nejen nepřízeň počasí, ale také nepříznivá epidemiologická 
situace, a že do háje nebo lesa jsme za odpočinkem vyráželi dříve a častěji než 
v jiných letech, protože nám moc jiných možností nezbývalo. Jistě se i poněkud 
rozšířilo chápání významu slov „jít do háje“ nebo „být v háji“. Důležité je, že 
neměnná zůstává pozitivní vyhlídka na to, jak snad už brzy budeme moci vyjít ven 
a do života se vrátí lehkost, radost a naděje. Zasloužíme si to. Mnoho z nás totiž 
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vynaložilo na udržování dobré nálady v posledních měsících srovnatelné úsilí, jako 
dříve za několik let. A co nám při tom pomáhalo? Kontakt s milými lidmi, dobrá 
životospráva, pobyt v přírodě nebo kvalitní zábava. K ní patří – vedle pověstného 
českého humoru – určitě i různé hry.

Hra je přirozenou aktivitou dětí od nejranějšího věku. Děti se při hře učí 
a zdokonalují své dovednosti, jako je obratnost, síla, šikovnost, postřeh, výdrž, 
vynalézavost, představivost, ale také třeba schopnost vcítit se do druhých, napodobit 
je nebo se vypořádat se silnými emocemi. Děti se tak mimoděk připravují i na zvládání 
nároků dospělého života. Na rozdíl od záměrné činnosti nemá hra žádný praktický cíl. 
Hlavním důvodem ke hře je zájem a zábava, a to i v případě, že jde o hru soutěživou. 
I dospělí lidé si rádi hrají, ale ne všichni si umí hrát tak „naplno“ jako děti. V dospělém 
věku už můžeme mít problém vypnout své praktické uvažování. Mnohem silněji 
očekáváme od hry nějaký konkrétní přínos v podobě výhry, dosažení rekordního počtu 
bodů nebo pochvalu od ostatních. Možná proto si někdy dospělí rádi hrají společně 
s dětmi, aby se nechali strhnout nadšením a radostí ze hry. Z časových a jiných 
racionálních důvodů v dospělosti často upřednostňujeme hry s jasně danými pravidly. 
Pro děti je důležité, jestli hra nabízí zajímavý příběh, který mohou nechat odvíjet ve 
své fantazii. Řada her nás také učí počítat s náhodou, přijmout nejistotu či riziko 
a vypořádat se s neúspěchem. I z her se může stávat spotřební zboží a my máme na 
výběr z obrovského množství hraček a nejrůznějších hracích plánů karetních, 
deskových nebo počítačových her. Je zajímavé zamyslet se nad tím, jaké hry jsou 
nejoblíbenější, co nás na nich baví a co to o nás vypovídá.

V minulých měsících, kdy musely zůstat doma a bez kontaktu s vrstevníky i děti 
z mateřských škol, jsme viděli, že pokud nemohou být s kamarády a hrát si venku, 
hrozí frustrace a nuda. Zábava poskytovaná obrazovkou stav často ještě zhoršovala, 
protože málokdy podnítila děti ke hře. Děti sice před obrazovkou televize, tabletu 
nebo mobilu vydržely, aby školáci měli chvíli klid na učení a rodiče na práci, ale 
dlouhodobě se u nich nerozvíjely sociální schopnosti ani spokojenost. S každým 
dalším dnem naopak rostla jejich frustrace, která se podle temperamentu dítěte 
projevovala tu jako vztek, jindy jako přecitlivělost, otupělost nebo závislost. 

Za chvíli klidu na práci tak rodiče nakonec zaplatí draze. „Vykoupit se“ dá časem, 
kdy se dětem věnujeme intenzivněji a kreativněji. Repertoár tradičních her si 
můžeme obohatit o ty, které rozvíjí ohrožené schopnosti – fantazii, schopnost vcítění 
do druhého (například karty DIXIT) a schopnost spolupráce, obrazovou paměť nebo 
postřeh (Tajná výprava čarodějů, Tajemný hrad, Zombie Kids…) – lépe, než to umí ty 
čistě soupeřivé. Báječná je také česká hra KARAK, která staví na napínavém 
dobrodružném příběhu, ve kterém má každý hráč jiné silné stránky a schopnosti 
a během hry mohou hráči své síly spojit a „společně to dokázat“. S dlouhým 
lockdownem získaly na oblibě také různé stopovačky, hledání a hry s úkoly v přírodě. 
Za rodiče bych tak ráda poděkovala všem pedagogům a kreativcům, kteří si dali tu 
práci a hry pro ostatní připravili. Pohyb v přírodě k dobré náladě a hravosti určitě 
přispívá.

Vzpomínám si na jednu jarní skialpinistickou túru v Alpách před víc než dvaceti 
lety. Po výstupu úzkým strmým údolím jsme se ubytovali na horské chatě a uložili se ke 
spánku, abychom druhý den vyrazili přes ledovec k impozantnímu vrcholu. Bohužel 
v noci přišla vánice, a přestože to bylo na Velikonoce, nasněžilo přes metr čerstvého 



18

sněhu. Hrozilo extrémní lavinové nebezpečí. Dva dny nikdo nesměl ani vystrčit nos ze 
dveří. S tím se ale ve dvoutisícové nadmořské výšce zjevně počítá. V chatě stála velká 
dřevěná skříň plná společenských her. Jako první přišla na řadu hra Activity. Záhy jsme 
zjistili, že pro extrémní sportovce není vůbec vhodná. Kromě striktního časového 
limitu pro ně nepřinášela nic lákavého. Spíš nechápali, k čemu může být dobré umět 
uhodnout pantomimou vyjádřená slova, jako třeba „zvýrazňovač“, „márnice“ nebo 
„ladič pian“. Nálada ve skupině se ještě zhoršila při snaze hrát vědomostní kvízy, 
karty nebo pexeso. Po hře Monopoly to vypadalo, že si budeme hledat jiná místa na 
spaní. Situaci nakonec zachránilo Člověče, nezlob se. V té vypjaté chvíli totiž nikomu 
nevadilo, že jeho figurky nejsou v „domečku“, když bylo možné odreagovat naštvání 
při vyhazování figurek druhých. Doopravdy bavit jsme se začali až třetí den, kdy jsme 
se mohli s lopatami vydat ven odházet chatu. V podstatě bez přestávek jsme strávili 
celý den v dobré náladě při hloubení tunelů ve sněhu, stavbě iglú, tobogánu nebo při 
koulování. Byli jsme jako malé děti – rozdovádění, mokří, unavení, ale šťastní. Díky 
této zkušenosti vím, že děti s dostatkem příležitostí ke hře a pobytu venku nemusí 
strádat ani nedostatkem hraček a her. Naopak jsou mnohem šťastnější, protože mají 
více pohybu, hrají si spolu a s tím, co okolí nabízí.

Díky hrám můžeme lépe poznat sami sebe, rozvíjet své silné stránky a naučit se 
přijímat slabší stránky, radovat se z úspěchu a naučit se přijmout neúspěch. Umět 
odhadnout síly, motivovat sebe i ostatní nebo se také vymezit tehdy, pokud nějakou 
hru hrát nechceme. Možná důležitější, než se naučit (vy)hrát hru podle daných 
pravidel, je umět se domluvit na pravidlech vlastních a naučit se spolupracovat. 
Pokud si uchováme hravost i v dospělosti, máme dobrou šanci, že budeme hravěji 
zvládat i svůj život a budeme se z něj umět radovat, i když zrovna nevyhráváme.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net

POHLEDY  DO  MINULOSTI

KONEC VÁLKY

Po zveřejnění příspěvku o totálně nasazených v minulém čísle se na nás obrátil pan 
Pavel Jiříkovský z Moravského Krumlova. Po svém dědečkovi Rudolfu Jiřikovském 
(1894-1972) má schovaný dopis z konce května 1945. V dopise adresovaném Rudolfově 
sestře Josefě je autenticky vylíčen samý závěr druhé světové války v Petrovicích 
a nejbližším okolí. Děkujeme za poskytnutí, dopis jsme naskenovali do obecního 
archivu a uveřejňujeme jej i s opisem níže. 

Petrovice 24. 5. 1945
Drazí!
Právě teď jsme dostali od Vás několik dopisů. Dnes po první přišla pošta. Až do 

dneška to nefungovalo. Včera už jsme taky svítili elektrikou po první. Na štěstí jste tu 
patálii šťastně přečkali a my taky. 
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Petrovice celkem vyvázly z toho dost dobře. V pondělí 30. dubna (přepsáno na 
9. května) začali Němci ustupovat z jižní Moravy. Tam to stálo asi 3 neděle. Od Kinic 
k Rakouským hranicím bylo bojiště. Děla hřměla nám v takové blízkosti ve dne v noci 
takže nám právě do smíchu nebylo. Ten čas už Rusi měli obsazeny Kounice (Dolní) 
a Ivančice, ale Krumlov drželi Němci. Když 30. dubna (9. května) začali Němci utíkat, 
celá vesnice (Petrovice) se vystěhovala do polí do různých krytů a za školu do těch 
nových sklepů. 

My jsme taky byli v těch sklepích. Až do večera se to všecko hnalo po silnici od 
nádraží k Dobelicím. Petrovicím jako by vyhýbali. Ale večer rozestavili kolem 
Petrovic těžká děla a kulomety. Že jich byla taky plná vesnice jsme zjistili až druhý 
den ráno. Celý den v pondělí jsme měli hroznou podívanou. Celá mračna letadel 
lítala nad vesnicí a každou chvíli bombardovali na různých místech v okolí. Sám 
Krumlov byl ten den pětkrát bombardován. Dále to ve větším měřítku dostala 
Miroslav, Žbánice, Dol. Dubňany, Hostěradice, Budkovice a jiné. Krumlov a Miroslav 
jsou rozbité načisto. Některé domy vůbec zmizely. Z Krumlova zůstalo jenom 
„Mexiko“ a několik vil na Hříbku a Zámek. V Miroslavi jsem dosud nebyl a říkají že je 
to tam ještě horší. Ve Žbánicích asi 15 domů je zbořeno a jak to jinde vypadá ani 
dosud nevím. Všechny mosty v Krumlově, „Černý most“ a u Jarolímovýho mlýna 
Němci zničili za sebou. Teď se jezdí po prozatímních dřevěných mostech. 
V Dobelicích měli hroznou noc 7/5 (přepsáno 8/5) z pondělka na úterý. Němci byli 
nalezlí v dědině a okolo ní a Ruská letadla je v noci nalezla. Protože Němci začali 
z Dobelic střílet hned večer bylo zle. Před půl nocí už jsme viděli velké požáry 
v Dobelicích a trvalo to tam až do úterka do rána. Bylo to hotové peklo. Skoro 
polovina domů byla beze střech a oken a některé domy a stodoly byly pobořené nebo 
zhořely. Nejhůř je na tom Hanes Jandůj (Hanýsek). Měl nový domek u silnice 
k Vémyslicím (druhý od školy na pravé straně). Ten má rozmetané i základy. 

V Petrovicích začali Němci střílet až v úterý ráno, když už Ruské tanky se hnaly po 
slatinách. 

Trvalo to asi půl hod. a museli utéct. Protože Rusi dělostřelbu opětovali. Jeden 
granát srazil střechu pekařovi za humnama a jeden smetl střechu z Kolářovýho 
baráku na Vejhoně, a dva granáty zasáhly kostel. Jeden ustřelil roh z věže a druhý 
udělal díru nad oknem a skrz zeď vletěl do kostela. Okna vyletěla a teď jsou zadělaná 
prknama a ostatní jsme už spravili. 

Hlavní věc že jsme to peklo přežili všichni. O vás jsme měli dost starost, protože 
podle nezaručených zpráv jsme měli za to, že tam někde u vás se fronta zastavila. 
Jen když jste tedy živí a zdrávi. Podrobnosti o všem Vám ještě napíšu. Popište nám ty 
Vaše zážitky zevrubněji.     

Zdraví Rudolf

PETROVICKÁ FARNOST A ŠÍŘENÍ EPIDEMIE V LÉTECH 1855 A 1866 - 
CHOLERA

V současné době se několikrát denně ve sdělovacích prostředcích všeho druhu 
setkáváme s názvy epidemie a pandemie. Jsou to označení pro možné způsoby vzniku 
a šíření jakýchkoliv infekčních nákaz.

Epidemií je označováno vypuknutí a šíření infekce v uzavřené společnosti (škola, 
třída, vesnice, město atd.), ve stejné době, vyvolané stejným původcem (bakterie, 
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virus aj.), která se ale dál nešíří. Příkladem jsou nám starším dobře známé jarní 
dětské epidemie spalniček, zarděnek, planých neštovic, příušnic a černého kašle. 
V důsledku očkování se dnes s těmito nemocemi setkáváme už sporadicky.

Pandemií je označováno vypuknutí a šíření infekce bez ohledu na čas, geografii, 
hranice, ale stejně jako v předchozím případě vyvolané stejným původcem. 
Příkladem je třeba AIDS, cholera, španělská chřipka, skvrnitý tyfus, mor nebo 
současný „COVID–19“.  Pandemie nejsou nic nového pod sluncem. Již od pradávna to 
byly věrné družky bojujících vojsk. Ta v důsledku svých přesunů z místa na místo, a to 
bez téměř jakékoliv hygieny, infekci roznášela. Tak bylo decimováno nejen vojsko 
samé, ale také okolní civilní obyvatelstvo. Často různým infekcím padlo za oběť více 
vojáků než v důsledku samotných válečných bojů. 

CHOLERA (stickflüss - dusivý výtok)
Původně indická nemoc pronikla do Evropy koncem dvacátých let 19. století. 

V následujících desetiletích postihlo starý kontinent nejméně šest pandemií cholery. 
Jde o průjmové onemocnění, vyvolané bakteriemi, které pro svůj život potřebují 
vodu, a to vodu špinavou, nejlépe kontaminovanou jakýmikoliv fekáliemi. Průvodním 
jevem nemoci jsou vodnaté, nezadržitelné průjmy a nemocný čím více pije tím je na 
tom hůř. Prostě jeho tělo není schopno vodu ve tkáních zadržet, nemocný se vysouší 
(je dehydratován) a svět opouští jako na podzim uvadlý list. V Evropě vypukla 
pandemie cholery několikrát. V Čechách, na Moravě a rakouském Slezsku na ni 
zemřely desetitisíce obyvatel. Onemocnění těžce zasáhlo rovněž Petrovickou 
farnost, a to v letech 1855 a 1866. Lidé umírali nejenom na choleru a jiné infekce, ale 
nastal také hladomor. Důsledkem velkého počtu zemřelých obyvatel na vesnicích, 
zůstávala pole často ladem. Nebylo tak možno zajistit dostatek potravy nejen pro 
vlastní rodiny, ale zejména pro táhnoucí a drancující vojsko a jejich koně. 

Rok 1855; Petrovická farnost; srpen-září
V Petrovicích na choleru zemřelo během dvou měsíců asi 36 obyvatel, jejich 

průměrný věk činil 33 let. Ze zápisků Františka Branče: "na podzim v měsíci 19. srpna 
1855 byla v Petrovicích cholera, kdežti asi 36 osob na ňu zemřelo. Zemřel nějaký 21 
letý jménem Jakob Fiala z půllánu čp. 47 (v matrice zemřelých je uvedeno č. domu 
71). On sám jeden syn, tak jeho otec Matouš Fiala na památku nechal postaven ten 
kříž, které stojí před dveřma kostelníma a svěcený byl roku 1856 na podzim 
odpoledne v 3 hodinách. Světil jej den nedělní Franz Ryšánek.” Byla to asi první oběť 
této pandemie v Petrovicích. V domě č. 64 zemřel můj 3x pradědeček Johan Šidlo, 
stár 51 let, domkař, obuvnický mistr z Mohelna a jeho devítiletá dcera Mariana. 
V Dobelicích ani v Lesonicích na choleru v tomto roce nezemřel asi nikdo. 

Rok 1866; Petrovická farnost; červenec-říjen 
Po vypuknutí Prusko-Rakouské války se nemoc šířila s postupující armádou.  

Prusové se v českých zemích usadili po bitvě u Hradce Králové, kterou drtivě vyhráli 
a která byla vrcholem celé války. U Hradce ztratilo život, bylo zraněno, zemřelo 
na infekce a zajato či pohřešováno 55 tisíc mužů. Cholera se pak šířila jako blesk.  
Společně s následným okupačním diktátem, kterým se už tenkrát zakazoval jakýkoliv 
pohyb civilistů, např. opouštění domů, zemědělských usedlostí, stěhování atd. 
Mrtvých ale stále přibývalo. (Epidemie cholery na Vysočině z historického pohledu). 
Po prohrané bitvě část ustupující rakouské armády zastavila 14. července u Krumlova 
k odpočinku a přípravě jídla. Ještě nebylo ani maso dovařeno, když přišla varovná 
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zpráva, že Prušáci jsou již u Ivančic a plánují přepad rakouských oddílů. Kotle byly 
vylity a s hladovými žaludky se prchalo dál. Asi za dvě hodiny po spěšném odchodu 
rakouských vojáků se objevili ve městě první pruští dragouni. Den poté pochodovala 
městem pruská armáda v síle 36 tisíc mužů směrem k Vídni. Ve městě zůstalo šest tisíc 
mužů, dvě zásobovací kolony a já k tomu dodávám, pouhým okem neviditelné 
zlověstné bakterie. Polní tábor byl rozložen na náměstí. V Petrovicích v srpnu až říjnu 
zemřelo 26 obyvatel (č. 9 obec. pastýř Stauir; č. 17 Bystří - 4; č. 19 Mašovi - 3; č. 27 
Fiala; č. 33 Janda; č. 34 Vespalec; č. 38 Coufalovi - 2x; č. 39 Tiroch; č. 39 Janda; č. 47 
Šidlo; č. 52 Kratochvílovi - 3; č. 53 Stokinger; č. 56 Makeš; č. 60 Mašovi - 2; č. 60 
Vespalec; č. 61 Vojtěch; č. 63 Vespalec; č. 73 Kohoutek). V Lesonicích zemřelo 39 
a v Dobelicích 10 obyvatel. Přítrž řádění těmto bakteriím učinil bakteriolog Robert 
Koch (nositel Nobelovy ceny za objevení původce tuberkulózy). Ten v roce 1882 
bakterii cholery objevil a popsal. Dostala jméno Vibrio cholerae. Na antibiotika, která 
by s bakteriemi zatočila definitivně, si však lidstvo muselo počkat až do roku 1929, 
kdy byla objevena. Ale to je už jiná kapitola. 

RNDr. Ludmila Vrtná
použitá literatura u autorky

PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 25. května oslaví své 88. narozeniny 

pan Zdeněk Bystrý, rodák z Petrovic.
Přejeme hlavně pevné zdraví 

a osobní spokojenost do dalších let.
Za všechny gratulanty blahopřeje p. Naďa

LÉČIVÁ  SÍLA  PŘÍRODY

Dny se opět prodlužují, sluníčko vydrží déle na obloze, více hřeje, máme radost, 
když slyšíme opět zpívat skřivánka a nás to nutí vyjít do přírody do zahrady vyhlížet 
první lístečky květin a bylinek. Vrátilo se k nám znovu jaro, země se otevírá a máme tu 
také první letošní povídání o bylinkách. Vítejte!

Ráda bych vám pověděla něco málo o léčivých jedlých květech a na závěr vám 
poskytnu recept na detoxikační čaj.

Začneme prvními květy bylinek časného jara. Fialka, violka maceška – čím má 
tmavší barvu, tím je léčivější. Fialová je mystická barva a může mít až hypnotické 
účinky. A když nás zhypnotizují, tak s nimi můžeme ozdobit dort, muffiny, můžeme si 
vyrobit fialkový cukr. Pro uskladnění na zimu si květy fialek můžeme zamrazit 
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v kostkách ledu. Fialka je také symbolem lásky, má nádhernou vůni a velkou léčivou 
sílu. Můžeme ji přímo konzumovat nebo si uvařit čaj nebo květy přidat do jarního 
nápoje. Má mnoho léčivých účinků, mimo jiné snižuje tlak, je močopudná, čistí krev, 
posiluje imunitu je proti-anemická - obsahuje hodně železa, protirevmatická, DNA 
atd.

Jistě víte, která další bylinka kvete časně na jaře. Sedmikráska chudobka, 
nenápadná, ale o to více silná. Kvete nepřetržitě i v mírné zimě. Jejími květy si 
ozdobujeme polévky, pudinky, dortíky a také se dá zamrazit, ale když je zima mírná, 
tak je to celkem zbytečné. Listy sedmikrásky obsahují vysoké množství vitamínu C. 
Pro srovnání jablko z obchodu má na 100 g 0,4 mg vitamínu C. Sedmikráska 47,7 mg 
vit. C na 100 g. Naše denní dávka je 80 – 100 mg vit. C. Třeba list jahodníku má 171 mg 
vit C na 100 g. Sedmikráska roste v Petrovicích všude, kam se podíváte. Přináší nám 
radost a zklidnění. Pomáhá také při bolestech hlavy, stačí sníst pět květů a je po 
bolesti.

Přiblížím vám ještě jednu bylinku, která také v hojnosti roste kolem vašich 
domovů. Je to hluchavka nachová. Má nádhernou barvu a když si s ní nazdobíte 
pokrm, vypadá to úžasně. Mimo jiné má silné léčivé účinky. Především je to ženská 
bylina, zabraňuje nadměrnému krvácení, tlumí bolesti, je to děložní tonikum. Působí 
příznivě na hormonální funkce žen a reguluje činnost prostaty u mužů. Má spoustu 
dalších léčivých účinků, na střeva, celý zažívací trakt, na látkovou výměnu a také 
vhodná pro děti. Takže nechte děti uzobnout si při hře na zahradě. O jedlých květech 
by se dalo popsat spousty papíru, ale pokračovat budu v příštím čísle.

Nyní vám chci popsat a doporučit bylinku, také brzkého jara. Jak to má ta příroda 
zařízené, že roste zrovna po zimě, kdy každý z nás potřebuje své tělo vyčistit. A tak 
nám příroda poskytuje biozeleninu zdarma, mladé lístečky - bršlice kozí noha. 
S přibývajícím blahobytem a nadbytkem průmyslově vyráběných potravin nám také 
bohužel přibývá onemocnění, které zasahuje do stále mladších vrstev obyvatelstva, 
zvané Dna. Toto onemocnění je z překyselení organizmu a bršlice nám odkyseluje, 
podporuje metabolismus, zlepšuje pohyblivost kloubů a jejich regeneraci. Je to zdroj 
vitamínu C, železa, manganu a dalších cenných minerálů. Mladé lesklé lístečky si 
přidávejte kam si jenom vzpomenete. Z kořenů bršlice si uvařte čaj, je velice 
močopudný, tak si ho nedělejte večer. Když vás bolí nohy můžete si udělat koupel. Ale 
vězte, že vám nepomůže ani lékař, ani léčitel a ani bylinka, pokud si bršlice kozí noha 
nebudete chtít pomoct vy sami.

Rozloučila bych se slíbeným receptem, který jsem dostala, a tak vám ho 
předávám.

JARNÍ DETOXIKACE 
2 pýr oddenek, 1 pampeliška kořen, 

1 pampeliška list, 1 kopřiva, 1 řebříček nať, 
0,5 přeslička rolní, 0,5 lopuch kořen. Užívá se 
10 dnů. Uvařit 1 l vody a 3 lžíce směsi. 5 min. 
vařit a 5 min. vyluhovat. Popíjet celý den.

Zdeňka Bognerová
použitý obrázek: www.google.cz
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ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ

 leden 2021  únor 2021 březen 2021
nejnižší noční teplota

 
-7

 
°C

 
-13 °C -7 °C

nejvyšší noční teplota

 
+2

 
°C

 
+3 °C +8 °C

průměrná noční teplota

 

-2

 

°C

 

+1 °C -3 °C
nejnižší denní teplota

 

-1

 

°C

 

-4 °C +1 °C
nejvyšší denní teplota +7 °C +12 °C +21 °C
průměrná denní teplota +2 °C +3 °C +8 °C
celkové srážky 29 mm 77 mm 19 mm

V lednu bylo celkem 25 dnů zataženo nebo oblačno, 7 dnů větrných.
Dne 12. ledna a 24. ledna napadly 2 cm sněhu. Přilétaly husy a labutě.
V únoru bylo celkem 12 dnů polojasno nebo jasno. Dne 3. února a 26. února byla po 

celý den mlha. Ve dnech 7. a 8. února bylo náledí a námraza o síle 1 cm. Dne 10. února 
napadly 2 cm sněhu. Bylo možné spatřit husy, včely, holuby hřivnáče a na mokřadech 
se zalíbilo páru kačen.

V březnu bylo 22 dnů oblačno a zataženo, 14 dnů foukal vítr. Sněžilo 5. března 
(1,5 cm), 19. března (2,5 cm) a 20. března (5 cm). Slyšet byl skřivan, objevily se první 
vlaštovky a rozkvetly fialky.

Jaroslava Vespalcová

CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH 

ROK 1955
Dne 5/11 1955 byla uspořádána v hostinci Hudební estráda spojená s oslavou 38. 

výročí Velké říjnové revoluce, na které účinkovali učitelé a žáci hudební školy 
a soubor mladých čtenářů z Mor. Krumlova. Tohoto podniku se zúčastnilo 135 občanů 
a mládeže. 

Dne 13/11 1955 byl proveden jako každoročně tradiční hon. Výsledek honu byl 
oproti létům minulým slabší, poněvadž králíci byli postiženi nakažlivou nemocí 
myxomatózou.

Dne 30/11 1955 byla uspořádána v hostinci přednáška o atomové energii, kterou 
přednesl profesor Krejčí z Brna. Přednášky se zúčastnilo 35 posluchačů.

Dne 30/11 1955 navštívili žáci národní školy divadlo Zlaté jahody, kterou sehrála 
v kinosále v Mor. Krumlově jedenáctiletá střední škola v Mor. Krumlově.

Dne 11/12 1955 byla založena základní organisace Československého svazu 
mládeže. Na ustavující schůzi byli zvoleni:

Předseda: Josef Kopeček, místopředseda: Stan. Šidlo ml. č. 126, jednatel: 
Šibralová Anežka, pokladník: Jana Smejkalová, člen výboru a kult. referent: uč. Josef 
Kylián. Nová organisace si dala jako nejbližší úkol dokončení prací na kulturní jizbě 
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na MNV. Mládež se zavázala, že bude provádět brigádnické práce každou sobotu.
Dne 13/11 1955 probíhala naší obcí jižní trasa ústřední štafety Poselství přátelství 

míru.
Od 1/10 1955 převzal obecní knihovnu nový obecní knihovník učitel Josef Kylián. 

Knihovnu převzal po Anežce Fialové, která byla obecní knihovnicí přes 25 let a nyní 
žádala o zproštění této funkce.

Od roku 1955 vede obecní kroniku nový kronikář ředitel národní školy Oldř. Kosík, 
který obecní kroniku převzal od býv. kronikáře Boh. Holubáře. Obecní kroniku od roku 
1924 vedli stále ředitelé zdejší školy, poslední říd. uč. Oldřich Kypr do roku 1948. 
Tak bylo ve vedení kroniky navázáno na starou tradici.

V měsíci listopadu 1955 probíhal tradiční Měsíc československo sovětského 
přátelství. V rámci MČSP byla uspořádána řada akcí. MČSP byl zhodnocen 
na slavnostním zasedání MNV 12/12 1955. 

Dne 17/12 1955 byla uspořádána výroční schůze sboru čsl. požárníků. Sbor má nyní 
24 členů: Předsedou Jan Šidlo, jednatel Bogner Josef, pokladník: Josef Souček, 
velitel Jos. Sedláček.

Dne 18/12 1955 byla na popud předsedkyně výboru žen Růženy Baštové 
a předsedkyně SRPŠ A. Hezinové č. 82 uspořádána besídka Dědy Mráze. Program 
besídky v hostinci předvedli žáci národní školy doprovázeni učiteli na hudební 
nástroje. V závěru vystoupil Děda Mráz, kterého předvedla Jana Smejkalová, žákyně 
11leté střední školy. Na ukončení byla provedena nadílka, ve které byla mezi s sebou 
poslána řada dárků. Besídky se zúčastnilo přes 160 přítomných.

Letošního roku byla dokončena oprava zdejšího kostela. Kostel byl důkladně 
opraven nákladem přes 100.000 Kč, které byly dobrovolně vybrány sbírkami ve 
3 obcích zdejší farnosti. Většinu prací provedli občané zdejší obce i okolních obcí 
brigádně zdarma.

Byly provedeny tyto opravy:
Omítka všechna zvenčí otlučena až na zdivo a nahrazena trvanlivou omítkou – 

březolitem, nátěr střechy, oprava věžních hodin, betonové chodníky kolem kostela, 
okapové svody, průčelní portál s uměleckým obrazem aj. (bet. podrovnávka).

V roce 1955 bylo uspořádáno celkem 21 celovečerních filmových představení 
zvukových filmů, které navštívilo celkem 1480 návštěvníků.

Počasí koncem roku bylo velice mírné. Do konce roku nebyl sníh, takže pamětníci 
takovouto zimu dlouho nepamatují. Na vánoční svátky bylo deštivé a teplé počasí, 
které takto vydrželo až do konce roku.

pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice, str. 201-203. 
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CENÍK KRÁTKODOBÉHO PRONÁJMU BUDOV A INVENTÁŘE
Podmínky pronájmu:

1. Nájemce si předem u pronajímatele (či správce) domluví termín pronájmu, po domluvě si převezme 
klíče a prostory či zařízení. Po uplynutí doby nájmu neprodleně vrátí klíče či zařízení. 

2. Nájemce pronajaté prostory, zařízení a vybavení uvede do stavu, ve kterém je převzal a uloží na místo, 
ve kterém byly v době předání.

3. Nájemce je povinen nahlásit nejpozději při předání závady, poškození, popř. zcizení zařízení 
a vybavení. Jejich opravu či úhradu škody provede po dohodě s pronajímatelem.

4. Úhradu nájemného provede nájemce po skončení nájmu, a to buď hotově na pokladně obecního úřadu 
nebo bankovním převodem na účet obce.

5. Obec si vyhrazuje právo pronájem neposkytnout.
6. Kontaktní údaje správců budov:        
 Helena Janštová (kulturní dům) 702 289 043

Oldřich Sobol (sportovní kabiny) 602 532 436
Irena Závišková (obecní byt) 724 185 508

Základní cena plošné inzerce ve Zpravodaji obce Petrovice:
celá strana formát A5, barevný či černobílý tisk ………………………………           1 000 Kč
½ strany, barevný tisk či černobílý tisk ………………………………………...              500 Kč
¼ strany, barevný tisk či černobílý tisk ………………………………………...              250 Kč
Společenské organizace se sídlem v obci …………………………………..……           zdarma

kulturní dům
(sál + kuchyňka)

místní občan: 2 000 Kč
+ energie + 200 Kč za vodu
+ případný rozbitý inventář

!! úklid všech použitých prostor vč. 
chodby a WC provede nájemce

 

kulturní dům
(sál + kuchyňka)

přespolní občan: 3 000 Kč
+ energie + 200 Kč za vodu
+ případný rozbitý inventář

!! úklid všech použitých prostor 
vč. chodby a WC provede nájemce

 

kulturní dům
(pohřební hostina)

(sál + kuchyňka) 1 500 Kč
+ energie + 100 Kč za vodu
+ případný rozbitý inventář

!! úklid všech použitých prostor 
vč. chodby a WC provede 

nájemce

kuchyňka v kulturním domě

 
místní občan: 700 Kč

 
+ energie + 100 Kč za vodu

 

!! úklid všech použitých prostor vč. 
chodby a WC provede nájemce

 

kuchyňka v

 

kulturním domě

 
přespolní občan: 1

 

000 Kč

 
+ energie + 100 Kč za vodu

 

!! úklid všech použitých prostor 
vč. chodby a WC provede nájemce

 

kuchyňka v kulturním domě
místní spolky: zdarma

(1x do měsíce), jinak 300 Kč
!! úklid všech použitých prostor 

vč. chodby a WC provede 
nájemce

obecní byt
místní občan: 250 Kč/os./noc

 

cena je včetně energií

 

!! úklid prostor provede nájemce

 

obecní byt

 

přespolní: 300 Kč/os./noc

 

cena je včetně energií

 

!! úklid prostor provede nájemce

 

pivní sety
60 Kč/set/víkend

jeden set = 1 stůl + 2 lavice

sportovní kabiny u hřiště

 

člen TJ Petrovice: 500 Kč

 

+ energie
+ případný rozbitý inventář

!! úklid všech použitých prostor
provede nájemce

sportovní kabiny u hřiště

 

ostatní občané: 800 Kč

 

+ energie
+ případný rozbitý inventář

!! úklid všech použitých prostor
provede nájemce

plynové topidlo
200 Kč/ks/víkend

(bez plynové bomby)

látkové ubrusy
50 Kč/ks

praní vždy zajišťuje obec

slunečník s podstavcem
200 Kč/ks/víkend

party stan 3 x 6 m
300 Kč/víkend
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V únoru nás potrápila ledová námraza. I když na cestách není 
příjemná, na fotografiích působí poeticky.

Námraza
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Smrtolky před domem čp. 85 (kovárna Josefa Hladíka)

Hrkači a Smrtolky, rok 1931

Nejstarší dochované fotky hrkačů a smrtolek. Prosíme občany 
o doplnění snímků těchto velikonočních zvyků do obecního 
fotoarchivu, chybí nám zejména fotky z 80. - 90. let.

Hrkači za stodolou od hospody čp. 52


