
ZPRAVODAJ OBCE

P E T R O V I C E

Pohled na obec z letadla. Foto Zdeňek Vošický, červen 2013

ročník 14, číslo 2/2021 (duben, květen, červen)
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Petrovičtí hasiči 
pomáhali s odklízením 

škod po ničivém tornádu 
v obci Mikulčice.

Tornádo
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ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

 • ZO vzalo na vědomí návrh provedení nového sjezdu ze silnice na p. č. 1711/7 na 
pozemky p. č. 2691 a 2735 (příjezd k biokoridoru naproti mokřadům). Důvodem je 
prohloubení struhy vedle silnice, čímž došlo ke znemožnění příjezdu techniky 
k údržbě zatravněného pásu.

 • ZO vzalo na vědomí zprávu Regionálního oddělení MěK Znojmo o výsledcích 
činnosti veřejných knihoven znojemského regionu za rok 2020.

53. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 8. dubna 2021

 • ZO projednalo koncepci budoucí výstavby nových chodníků v okrajových částech 
obce (směrem na Moravský Krumlov, Lesonice a kolem trafostanice pod 
Agrodružstvem). ZO schválilo v první etapě zadání projektové dokumentace pro 
chodníky v lokalitě na „Véhoně“ a pod AGRO družstvem, poté bude řešen chodník 
ve směru na Lesonice. ZO schválilo oslovit projektanta Ing. Vladimíra Musila, 
Znojmo.

 • Starostka informovala ZO o předání a převzetí prací dle smlouvy o dílo na realizaci 
projektu „Petrovice interakční prvek na Vévozem IP (alej)“. Cena za předávané 
dílo činí 678 591,89 Kč bez DPH. Podíl obce činí 20 %, dotace z OPŽP 80 %.

 • ZO projednalo a schválilo zapojení obce do komunikační aplikace Mobilní Rozhlas. 
Občané budou o této možnosti informování v obecním zpravodaji.

54. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 22. dubna 2021

 • ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021.

 • ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 2158 o nakládání 
s živnostenskými odpady charakteru komunálních mezi obcí Petrovice a firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha

 • ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě o ambulantním svozu 
nebezpečných odpadů z obcí č. 00034/A mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o. Praha

 • ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 31 ke smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění 
odpadu č. 2081 mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 
Praha

 • ZO projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele prací „Oprava místní 
komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél místní komunikace 
MK-A“. Nejnižší cenovou nabídku podala firma Geo-stav Valeč s.r.o. v celkové výši 
1 689 489,55 Kč bez DPH. ZO schválilo vítěznou firmu jako zhotovitele a pověřilo 
starostku podpisem smlouvy o dílo.

 • Starostka informovala ZO o přidělení dotace od SZIF z Programu rozvoje venkova 
ČR na akci „Petrovice, polní cesta VC21“. Celkové výdaje projektu činí 5 220 509 

 • ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 17 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného 
odpadu mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha

 • ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě o nakládání s odpadem 
č. 00571/V mezi obcí Petrovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 
Praha.



4

Kč, uznatelné výdaje 4 981 785 Kč, výše přiznané dotace činí 4 981 785 Kč.
 • Starostka informovala ZO o schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci VPP na 2 pracovní místa od 1. 5. do 31. 10. 2021.
 • ZO projednalo a schválilo žádost D. Ř. o povolení vysázení živého plotu z habrů 

místo současného šeříku na obecní parcele p. č. 3/2 podél plotu zahrady žadatele. 
Žadatel se zavazuje k údržbě nově vysázeného živého plotu.

 • ZO projednalo a schválilo žádost manželů S. o směnu či prodej a nákup části 
pozemku p. č. 612/1, 1699/2, 15/1, 612/2 a 612/3. Žadatelé si nechají zhotovit 
na vlastní náklady geometrický plán, který předloží ZO na schválení. Poté bude 
přijat záměr na směnu či prodej a nákup nově vzniklých parcel.

 • ZO projednalo žádost manželů H. o odkoupení části obecní parcely p. č. 16/1 za úče-
lem zřízení parkovacího stání a přístupové cesty k domu žadatelů. ZO navrhuje změnu 
výměry požadované plochy a pověřuje starostku projednat se žadateli tuto změnu.

 • ZO projednalo žádost P. D. o odkoupení části obecního pozemku p. č. 16/1. 
ZO navrhuje změnu výměry požadované plochy a pověřuje starostku projednat se 
žadatelem tuto změnu.

 • ZO projednalo a schválilo Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních 
nemovitostí k silnicím – sjezdy mezi SÚS JMK a obcí Petrovice. Předmětem dohody 
je zajištění vzájemných práv a povinností v souvislosti s vybudováním sjezdu ze 
silnice III. třídy na pozemku p. č. 1711/7 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, 
zřízením sjezdu na pozemek p. č. 2961 ve vlastnictví obce Petrovice, včetně jejich 
následné správy a údržby vlastníka stavby.

 • ZO vyslechlo prezentaci energetického poradce Patrika Herouta o možnosti úspory 
za platby energií (elektřina, voda a plyn). Dle jeho nabídky ZO projednalo 
a schválilo přechod k novému dodavateli plynu a elektřiny Dobrá energie s.r.o. 
v nejbližším možném termínu.

 • ZO projednalo a schválilo žádost J. Z. o rozšíření parkovacího stání pro osobní 
automobil ze zámkové dlažby o šířce cca 2,5 m na obecním pozemku p. č. 16/1 
vedle domu žadatele. Veškeré stavební úpravy včetně úklidu provede žadatel na 
své náklady.

 • ZO projednalo znovu žádost manželů H. a P. D. o odkoupení částí obecního 
pozemku p. č. 16/1. Starostka s oběma žadateli projednala navrhovanou změnu 
požadovaných výměr. Jeden ze žadatelů se dosud nerozhodl, proto ZO rozhodlo 
obě žádosti odročit do obdržení konečného stanoviska obou žadatelů.

 • ZO vzalo na vědomí informaci starostky o schválení dotace od Jihomoravského 
kraje ve výši 198 000 Kč na akci „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“ 
v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro 
rok 2021 - DT 4.

 • ZO projednalo a schválilo žádost manželů H. o povolení uložení přípojky splaškové 
kanalizace vedoucí k parcele 8/2 ve vlastnictví žadatelů.  Potrubí povede 
v obecních parcelách p. č. 11/1 a 11/4 podél plotu zahrady manželů Č. a s jejich 
souhlasem se připojí k jejich kanalizační přípojce.

55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 6. května 2021

 • ZO projednalo žádost J. O. o odkoupení obecního pozemku p. č. 2245. ZO 
se rozhodlo žádosti nevyhovět.
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 • ZO projednalo a schválilo žádost společnosti Senergos, a.s., Ostopovice 
o souhlasné stanovisko na akci „Petrovice – V.: NN přip. kab. sm.“. Jedná se 
o elektrickou přípojku k novostavbě na parcele č. 400/17, vedoucí v obecních 
parcelách p. č. 400/13 a 1704/8.

 • ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/1 ze dne 19. 11. 
2020 mezi obcí Petrovice a firmou Geo-stav Valeč s.r.o., IČ 07642661. Předmětem 
dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací, a to z 31. 12. 2022 
na 31. 5. 2022.

 • ZO projednalo žádost P. K. ze spolku Auto-Moto-Legendy Dobelice o sponzorský dar 
na sraz veteránů pořádaný dne 5. 6. 2021 v Dobelicích. ZO schválilo poskytnutí 
věcných darů s logem obce v počtu 3 ks a možnost zapůjčení pivních setů na tuto 
akci.

 • ZO projednalo a schválilo Dohodu o ukončení smlouvy pachtovní mezi obcí 
Petrovice a A. Š. Jedná se o ukončení užívání části obecní parcely p. č. 610/4 

2o výměře cca 120 m  v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Obě strany se 

 • ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice na realizaci akce „Následná 
péče o zeleň v katastru obce Petrovice“. Výše dotace činí 37 500 Kč.

 • ZO projednalo a vzalo na vědomí informaci kontrolního výboru.
 • ZO projednalo a vzalo na vědomí informaci finančního výboru. 

 • ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ a ŠJ 
Petrovice v době hlavních prázdnin.

 • ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.

 • ZO projednalo a neschválilo žádost společnosti Senergos, a.s., Ostopovice 
o souhlasné stanovisko na akci „Petrovice – M.: NN přip. kab. ved“. Jedná se 
o elektrickou přípojku k novostavbě na parcele č. 2754, vedoucí v obecních 
parcelách p. č. 2753, 2756/2, 2757/2, 2759/2 a 2762. Podmínkou schválení 
žádosti je posunutí stávající pojistkové skříně na parcele 2757/2 o cca 2,5 m ve 
směru kolmo od místní komunikace ke hranici s parcelou p. č. 2758.

 • ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice na realizaci akce „Oprava 
chodníku podél místní komunikace MK-A“. Výše dotace činí 198 000 Kč.

 • Na zasedání ZO se dostavili zástupci SDH Petrovice Libor Bogner st. a Libor Bogner 
ml., kteří měli doložit ZO splnění úkolů ze 49. zasedání ZO dne 28. ledna 2021. 
Starosta hasičů dostal opětovně za úkol předložit dokumenty s novým termínem 
do 3. června. Dále byl starosta hasičů pověřen svoláním členské schůze, na kterou 
budou přizváni rovněž zástupci obce.

 • ZO projednalo žádost D. P. o směnu obecního pozemku p. č. 2870 a části parcely p. 
č. 610/4 za pozemek p. č. 99/2 ve vlastnictví žadatelky. ZO se rozhodlo žádosti 
nevyhovět z důvodu trvající pachtovní smlouvy s paní A. Š.

 • ZO vzalo na vědomí informaci starostky o schválení dotace od Jihomoravského 
kraje ve výši 37 500 Kč na akci „Následná péče o zeleň v katastru obce Petrovice“ 
v rámci dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině 
a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021.

56. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. května 2021
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 • Starostka informovala ZO o zasedání 40. Valné hromady svazku Vodovody 
a kanalizace dne 28. května 2021 v Třebíči.

 • ZO projednalo a schválilo žádost S. Č. o povolení sňatku na obecní parcele p. č. 
2714 (mokřadní prvky) dne 19. 6. 2021.

 • ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2021.

 • Starostka seznámila ZO s nesplněním zadaných úkolů zástupcům SDH Petrovice. 
ZO trvá na dodání požadovaných dokumentů do 17. června.

 • ZO vyjádřilo souhlas s plánovanou akcí: „Petrovice – K.: NN přip. kab. příp“ dle 
předložené dokumentace pro územní řízení, kterou předložila firma Senergos, a. 
s., Ostopovice. Touto výstavbou nebudou dotčeny žádné pozemky v majetku obce 
Petrovice. 

 • ZO projednalo a schválilo Dohody o provedení práce v roce 2021 s členkami 
zastupitelstva obce Helenou Janštovou (správa a údržba kulturního domu) 
a Irenou Záviškovou (vedení kroniky). Odměna bude vyplácena dle pracovního 
výkazu.

vzájemně dohodly na ukončení této smlouvy k 31. 12. 2021.

 • ZO projednalo a schválilo žádost V. K. a M. K. o souhlas se zřízením zástavního 
práva k pozemkům p. č. 2960, 2961/1 a 2962 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova ve prospěch České spořitelny, a. s. za účelem poskytnutí úvěru pro 
žadatele.

 • ZO projednalo a schválilo žádost města Miroslav o podporu stavbě Domu pro 
seniory v Miroslavi.

58. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. června 2021

 • ZO projednalo a schválilo Dohody o provedení práce v roce 2021 s P. D. (údržba 
zeleně) a D. K. (knihovnické práce). Odměna bude vyplácena dle pracovního 
výkazu.

 • Starostka seznámila ZO s neúplným dodáním dokumentů od SDH Petrovice. ZO trvá 
na dodání do 29. června 2021 všech chybějících dokumentů a sdělení termínu 
konání členské schůze SDH.

 • ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1190900888 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky na akci: „Výsadby stromů v obci 
Petrovice, okres Znojmo“ mezi Státním fondem životního prostředí České 
republiky a obcí Petrovice. Výše podpory ve formě dotace je ve výši 73 074 Kč 
na výsadbu stromů.

57. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 3. června 2021

 • ZO projednalo a schválilo záměr směny pozemku p. č. 2878 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova se Státním pozemkovým úřadem a pověřilo starostku 
a místostarostu přípravou podkladů pro příslušnou žádost. Pro záměr směny nabízí 
obec parcely ve svém vlastnictví, a to: p. č. 2144 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova a p. č. 2216 v k. ú. Dobelice. ZO se rozhodlo prozatím nežádat o směnu 
části pozemku p. č. 2625 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

 • ZO projednalo návrh Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2020. Návrh bude 
vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách obce.
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 • Starostka informovala ZO o pomoci členů SDH Petrovice s odklízením škod po 
tornádu v obci Hrušky. Při té příležitosti byla vyhlášena sbírka materiální pomoci 
pro tuto obec. ZO schválilo pořízení pohonných hmot pro tuto akci hasičů.

 • ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy Dřevoartikl s.r.o. na pořízení 
čtyřbokého dřevěného altánu 3 x 5 m na dětské hřiště vedle kulturního domu. 
ZO pověřilo starostku zjištěním ceny pro variantu s pultovou střechou místo 
valbové.

 • ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového představení v rámci 
letošního ročníku Malého festivalu Loutky v termínu 3. 9. 2021 v 18 hodin v sále 
kulturního domu. Příspěvek obce na představení činí 1 000 Kč.

 • Starostka informovala ZO o přihlášení obce do aplikace MMR s názvem ObcePro, 
která slouží k tvorbě strategického dokumentu obce.

 • Starostka informovala ZO o schůzce zaměstnanců MŠ Petrovice s rodiči a zástupci 
obcí Petrovice a Lesonice dne 8. 6. 2021. Při této schůzce bylo všem přítomným 
zdůvodněno přijímání dětí do MŠ a důvody pro nepřijetí dětí do 3 let ve školním 
roce 2021/22. ZO bere na vědomí zvýšení měsíční úplaty na částku 450 Kč za dítě 
od 1. 9. 2021.

 • ZO projednalo a schválilo aktualizovanou nabídku firmy Dřevoartikl s.r.o. 
na pořízení čtyřbokého dřevěného altánu s pultovou střechou za cenu 88 584 Kč 
s DPH včetně montáže. Altán bude umístěn u dětského hřiště vedle kulturního 
domu.

 • ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Petrovice za rok 2020 s výhradou 
a schválilo nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

59. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. června 2021

 • ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Petrovice za rok 2020.
 • ZO projednalo a schválilo účetní závěrku MŠ Petrovice za rok 2020.
 • ZO projednalo a schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice za rok 

2020.
 • ZO projednalo žádost firmy Senergos a.s. Ostopovice s umístěním kabelového 

elektrického vedení přes obecní pozemky p. č. 2759/2, 2757/2, 2756/2 a 2753. 
Jedná se o akci „Petrovice – M: NN přip. kab. ved.“ ZO podmiňuje souhlas 
s navrženým vedením kabelu tím, že bude umístěn minimálně 60 cm od hranice 
uvedených obecních parcel s pozemky ve vlastnictví stavebníků. Důvodem je 
ponechání volného místa pro budoucí umístění el. vedení a základů stožárů 
veřejného osvětlení.

 • Starostka informovala ZO o 71. členské schůzi DSO Moravskokrumlovsko dne 
28. 6. 2021.

 • Starostka informovala ZO o Závěrečném vyhodnocení akce „Rekonstrukce 
Mateřské školy v Petrovicích“.
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INFORMACE  OBČANŮM

Zázemí měli všichni dobrovolníci ve sportovním areálu a sportovní hale, kde byli 
ubytovaní i lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou. Aby jim nezabírali místa, spali 
raději ve vlastních stanech. O veškerou hygienu bylo postaráno v hale, kde byl všem 
zajištěn dostatečný komfort. 

Prosíme občany o trpělivost a toleranci s dopravními omezeními, které vzniknou 
v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi.

DOBROVOLNÍ HASIČI POMÁHALI V OBCÍCH ZASAŽENÝCH TORNÁDEM

Následně jsme byli úspěšní rovněž se žádostmi o dotace od Ministerstva pro místní 
rozvoj a Jihomoravského kraje na opravu místní komunikace a chodníku v ulici pod 
AGRO družstvem. Stavební práce na těchto akcích budou zahájeny začátkem měsíce 
září a budou probíhat v průběhu podzimních měsíců.

Letošní 24. červen se do dějin zapíše jako den obrovské přírodní katastrofy, která 
postihla jižní Moravu, zvláště pak pomezí Břeclavska a Hodonínska. V této oblasti 
nastala extrémně silná bouře s krupobitím a tornádem. Jednalo o silné tornádo 
doprovázené savými víry, které dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici (druhé nejsilnější 
možné tornádo). Kolem půl osmé večer se prohnalo úsekem dlouhým 26 kilometrů 
a širokým asi půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce postiženy byly 
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a 
Pánov. Poničeno bylo zhruba 1 500 staveb – rodinné domy, průmyslové či zemědělské 
objekty, dále pak velké množství stromů, vozidel, zdevastované jsou vinohrady, lesy i 
dopravní infrastruktura. Celkové škody byly vyčísleny předběžně na 15 miliard Kč. 
Zraněno a ošetřeno bylo několik set osob, o život přišlo celkem šest osob.

Jak jsme již informovali v minulém vydání Zpravodaje, obec získala dotaci 
na zpevnění polní cesty v místní části „Na Chmelinkách“. 

Pro hladký průběh stavebních prací je nutné, aby byly všechny obecní parcely 
dotčené stavbami řádně vyklizené. Upozorňujeme občany na nutnost vyklizení okolí 
zmíněné polní cesty, zejména plochy mezi cestou a ploty zahrad a dále rovněž 
chodníku a komunikace v ulici pod AGRO družstvem v termínu do 31. 8. 2021!!!

Také v naší obci byla od 28. 6. do 1. 7. 2021 uspořádána materiální sbírka 
a poměrně hodně občanů se zapojilo. Vybrané věcné dary (hřebíky, svítilny, nářadí, 
hygienické potřeby, stavební materiál, ochranné pomůcky) naši hasiči Libor Bogner 
st., Libor Bogner ml., Karel Tréšek st., Karel Tréšek ml. a Ladislav Tréšek ve čtvrtek 
1. července odvezli do obce Mikulčice, kde celkem 4 dny pomáhali s odklízením škod. 
Jednalo se především o práce s motorovou pilou kolem železniční tratě, řezání kmenů 
nacházejících se v zemědělských polích a vinohradech a dva dny strávili v rodinném 
domě starších manželů. Tady pomáhali se strháváním stropů a následnou opravou. 
Během těchto dnů pracovali vždy 12 hodin a mnohdy si sáhli na dno svých fyzických sil. 

Všechna zpravodajská média informovala o této katastrofě. Téměř ihned byly 
vyhlášeny sbírky na pomoc lidem v postižené oblasti, a to jak materiální, tak 
i finanční.

OPRAVA POLNÍ CESTY NA CHMELINKÁCH A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
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Stravování bylo pro všechny zajištěno - snídaně, svačiny a večeře byly rozváženy, 
oběd byl v místní restauraci, která náporu větru odolala. Přesto, že strava byla pro 
všechny zdarma, vždy za jídlo přispěli do připravené kasičky. Mnohdy svou porci 
věnovali lidem v obci, kteří si neměli možnost jídlo kde připravit z důvodu výpadku 
elektřiny i plynu.

Materiální pomoc vybranou v naší obci předali hasiči do sběrného centra, odkud 
jsou věci lidem vydávány. 

Podle slov našich hasičů byly dny strávené v postižené oblasti pro ně velmi silným 
zážitkem. Hasiči projeli všechny obce (Hrušky, Mikulčice, Nová Ves a Lužice) a během 
jízdy nikdo nepromluvil. Každý jen nevěřícně koukal, jak ohromnou sílu může vítr 
mít. Poškodil skutečně vše, co mu stálo v cestě. To, co občas vidíme v katastrofických 
filmech, viděli na vlastní oči. Hrůzu, kterou tamní občané prožili, nelze ani vyslovit. 

Proto upřímně děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k odstranění škod a také 
našim dobrovolným hasičům za pomoc!!!

SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU

Ve čtvrtek 2. září 2021 se v naší obci uskuteční svoz nebezpečného odpadu:
- elektrické spotřebiče - zářivky

- vyjeté oleje - pneumatiky
Uvedený odpad nechejte před svým domem, kde ho pracovníci firmy AVE CZ naloží.

- barvy v uzavřených nádobách - plechovky od škodlivin

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude vypnuta 
elektrická energie v celé obci, a to v pondělí 6. září 2021 od 7.30 do 15.30 hodin.

věk 30 – 49 let: 52,6 % věk 50 – 59 let: 38,5 %
věk do 16 let: 1,6 % věk 16 – 29 let: 26,9 %

PROOČKOVANOST  PROTI  COVIDU  V  NAŠÍ  OBCI

Očkování alespoň 1 dávkou (stav k 13. 7. 2021):

věk 60+ let: 79,8 %
celkem věk 16+ let: 54,7 %

v těchto nemovitostech:
bude ve středu 8. 9. 2021 od 7.30 do 16.30 hodin vypnutá elektřina

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy

Petrovice čp. 89, 117, 123, 134, 135, 137, 158, 160, 163.
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ZE  ŽIVOTA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

CO SE UDÁLO PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení čtenáři, 
průběžně jste s námi prožili celý školní rok, nezbývá tedy, než se podělit o zážitky 
posledních měsíců před prázdninami.

Školní rok jsme letos završili 
pa sován ím le tošn í ch  o smi 
předškoláků. Uskutečnilo se 
1. července opět jako loni v kruhu 
rodinném v mateřské škole pouze 
s rodinami pasovaných.

Na závěr bych ráda jménem 
celé mateřské školky poděkovala 
rodičům a obci za celoroční 
spolupráci. Přejeme vám všem 
hezké prázdniny.

Na jaře letošního školního roku nás pandemie covidu-19 opět uzavřela. Ve školce 
jsme se sešli po měsíci až 12. dubna. Bohužel ne všichni. Mateřskou školu 
navštěvovaly pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných 
profesí. Další děti se k nám přidaly až o měsíc později 10. května, a to už jsme se mohli 
naplno věnovat školním aktivitám. Několikrát nás přijelo navštívit divadélko 
Netratrdlo s hudebně pohybovým vystoupením „Pojďte s námi do ZOO" a s pohádkou 
„Drak Dráp aneb více hlav více ví“. 

Ke konci června jsme na školní 
zahradě  uspořádali,, Zahradní 
slavnost s Trampem a Línou“ na 
rozloučení se školním rokem. 
Klauni Tramp a Lína se postarali 
o zábavné odpoledne se sou-
těžemi, tancováním, malováním 
na obličej nebo také výrobou 
zvířátek z balónků. Když byly 
všechny úkoly splněné, děti 
začaly společně s rodiči opékat 
špekáčky na ohni. Paní kuchařky 
nám nachystaly občerstvení 
v podobě buchet a ovoce. Všichni 
jsme si toto odpoledne náramně 
užili. 

1.června jsme společně s hrami a sportovním dopolednem oslavili svátek Dětí 
na školní zahradě. Školní výlet jsme v letošním školním roce prožily v Jamolicích 
na představení s ohroženými 
dravci. 
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 Za kolektiv MŠ Petrovice p. uč. Kateřina Virglová
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OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ

ZAPEČENÝ  KVĚTÁK  SE  SÝREM

    0,45 l sladké 12% smetany
    10 dkg tvrdého sýru

Nahoru posypeme strouhaným sýrem a dopečeme.

Poté zalijeme zálivkou: 6 vajec

Květák, sůl, zelená petrželka.

    12 dkg škrobu

Rozpečeme na vymazaném a strouhankou vysypaném plechu 10 minut. 

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LESONICE

DEN ZEMĚ

Ani v naší málotřídní škole jsme v letošním školním roce neunikli distanční výuce. 
Od loňska jsme však na to byli všichni připraveni a proto jsme po návratu do školy 
nemuseli nic dohánět. Těšili jsme se na spolužáky a kamarády a s vděčností jsme 
si užívali společné aktivity. 

Jako každý rok i letos jsme si 22. dubna připomínali Den Země. Povídali jsme si o naší 
modré planetě, co je pro ni dobré a naopak jaké lidské činnosti zemi škodí. Svoje 
představy jsme ztvárnili kresbou. Z papíru jsme vytvářeli origami brouků a vzpomněli 
jsme si na písničky o stromech, vypracovali listy s tématikou ochrany životního 
prostředí. Přemýšleli jsme, jak my, školáci, můžeme přispět k tomu, aby naše Země 
byla krásná. Vydali jsme se na vycházku a dívali se okolo sebe. Viděli jsme krásně 
upravené zahrádky u domů, ale také hromadu uhlí na topení u jednoho z nich, což byl 
pro nás námět k zamyšlení a debatě. Po cestě k lesu kolem polí jsme sbírali odpadky, 
většinou plasty, papíry, také kus drátu jsme z lesa odnesli. Zahráli jsme si různé hry – jak 
se chovat v přírodě, abychom neplašili zvěř v jejich životě a péči o mláďata, poznávali 
jsme stromy podle kůry, učili se ohleduplnosti. Všechno jsme zachytili na svých 
fotografiích. Náš projekt jsme doplnili poznáváním anglických slovíček vztahujících se 
k tématu Země. Budeme se o prostředí, ve kterém žijeme, pěkně starat.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Mezinárodní den dětí letos na naší škole proběhl poněkud netradičně. Byl plný her 

a zajímavých činností, téma však bylo zaměřeno na ekologii. Zhlédli jsme prezentaci 
o zpracování odpadů dříve a dnes, zamýšleli jsme se nad výsledky bádání archeologů 
dnešních a budoucích, povídali si, jak my sami ovlivňujeme prostředí, ve kterém 
žijeme. Stavěli jsme plastiky z recyklovatelných materiálů. Přestože výsledek stavby 
neodpovídal našemu očekávání, získaná zkušenost stála za to. Vyrazili jsme 
do přírody, po cestě jsme hráli hru „Najdi,co do přírody nepatří!“. Zastavili jsme se 
u obecní skládky, vysvětlili si její důležitost a pravidla provozování. Následovala 
poslední hra, ve které se děti proběhly v lese, ale zároveň se o něm i něco nového 
dozvěděly. A děti na závěr samozřejmě dostaly pěknou odměnu.
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Slavností zakončení školního roku s pasováním 
páťáků ale nebylo zdaleka posledním dnem v tomto 
školním roce.  Jako jedné z mála škol se nám podařilo 
získat dotaci z Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. V půlce 
července nás čeká ještě jeden společně strávený 
prázdninový týden ve škole. Pro děti jsme připravili 
bohatý program tvůrčích, poznávacích i výukových 
aktivit. Pojedeme na celodenní výlet autobusem na 
hrad Bítov a okolí s obědem v restauraci, v rámci 
dopoledních výukových programů nás seznámí dvě 
různé cvičitelky se svými pejsky, s canisterapií, 
výcvikem psa, záchranářstvím, příslušníci městské 
policie nám předvedou ukázku výzbroje s prohlídkou 
policejního auta. Poslední den nás čeká malá zahradní 
slavnost se školním divadelním představením pod 
pergolou, stezka odvahy a spaní ve škole. Všichni se na 
tento prázdninový týden velice těší a věří, že bude 
krásnou tečkou za tímto náročným a nevšedním 
školním rokem.

Přejeme všem krásné léto!
Kolektiv učitelek ZŠ Lesonice

Navštívili jsme pohádkový les plný veselých skřítků, něžných víl a tichých motýlů. 
Luštili jsme rébusy, dozvěděli se, co je to slepenec a chráněná krajinná oblast. Sáhli si 
na starobylé hradby města, povídali si o minulosti Krumlova. Také jsme zjistili, že na 
vzniku informačních panelů se podílel tatínek našeho žáka – pan Gruna.

Na náměstí si děti koupily zmrzlinu a autobus nás odvezl zpět do školy. Přestože byl 
velmi horký den, výlet se vydařil.

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA

Děti dostaly veliký úkol – hlídaly všechny paní učitelky, aby nespadly ze srázu!

VÝLET DO MORAVSKÉHO KRUMLOVA

V úterý 29.6. jsme se vydali na dopolední výlet kolem Moravského Krumlova. 
Autobus nás vyvezl na zastávku Stezka. Pohráli jsme si na hřišti nedaleko Floriánku. 
Přímo u kaple jsme se s okouzlením dívali na město pod sebou, také jsme si povídali 
o pověstech, které se k tomuto místu a jeho okolí vztahují. 

DEN S PŘEDŠKOLÁKY

V pondělí 28. 6. nás navštívilo sedm z osmi budoucích prvňáčků. Přivítali je 
ostřílení školáci, aby spolu s nimi prožili školní den. Ten začal činnostmi v ranní 
družině – hrami, fotbálkem na hřišti a snědli si první školní svačinu od maminek 12 
Ve třídách si starší spolužáci pro ně připravili spoustu zajímavých zábavných úkolů 
a povídali si o tom, co je v první třídě čeká. Potom si vyšli na procházku pozdravit 
nemocnou kamarádku. Po dobrém obědě následoval klidový režim se čtením pohádky 
a nakonec děti trávily čas na školním hřišti. Nikomu z nich se domů moc odcházet 
nechtělo. Bylo zřejmé, že se do školy už velice těší
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ZVEME VÁS

sobota 9. října 2021 VINOBRANÍ

od 20 hodin v sále kulturního domu, pořádá ČZS Petrovice

neděle 12. 9. 2021 TRADIČNÍ HODY

zavádění chasy před kulturním domem za doprovodu Dechové hudby Petrovanka

neděle 22. 8. 2021 SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN

sobota 11. 9. 2021 TRADIČNÍ HODY

v 7.30 hodin mše svatá v kostele

vstup zdarma

zavádění chasy před kulturním domem za doprovodu Dechové hudby Petrovanka

loutkové představení pro děti i dospělé v rámci 15. ročníku Malého festivalu loutky

pátek 3. 9. 2021 ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA, 

od 20 hodin zábava se skupinou Stone

sraz ve 14.30 hodin u kulturního domu v Petrovicích, každý závodník dostane v cíli 
sladkou odměnu a špekáček, pořádá SPK Petrovice

   divadlo KUBA

více informací na plakátech

v 8 hodin mše svatá v kostele

začátek v 18 hodin v sále kulturního domu, v případě pěkného počasí se bude hrát 
venku před kulturním domem

tradiční zábava se skupinou Fantazie, burčák, tombola

přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích, na závěr bude 
táborák a diskotéka

ZE SPORTU

Čas letí a sportovní možnosti zůstaly na jaře velmi omezené. Z důvodu období 
Corona viru, které se taky podepsalo na sportovním dění v naší obci, se v našem 
sportovním životě vlastně nic neudálo. Chtěl bych vás aspoň informovat, že naše jarní 
fotbalové odvety nedohraného podzimu 2020 IV. B tř. OFS Znojmo byly rozhodnutím 
vedení FAČRU opět zrušeny a v celé republice se od 3. ligy směrem dolů v amatérském 
fotbale od žáků až po dospělé do prázdnin nic neodehrálo. Tak nějak v koutku duše 
jsem věřil či spíše doufal, že se po částečném uvolňování zákazů či příkazů nařízení 
vlády opět nastartují naše fotbalové soutěže a odehrajeme aspoň povinná kola, aby se 
nějak oficiálně mohla soutěž uzavřít a určit postupující a sestupující mužstva. 
Ale osud tomu nepřál a jen se zatím neví, zda se nějaké přesuny mezi soutěžemi 
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vlastně vůbec uskuteční. Podle pravidel to spíše nedopadne a všechno zůstane již 
druhým rokem po staru. Pro nějaká mužstva je to vlastně záchrana, že nesestoupí a 
pro ty druhé zase zklamání, že nemohou postoupit i když to měli dobře rozehrané. 
Bohužel stále platí pořekadlo „ Člověk míní a příroda mění „. Je nám jasné, že se po 
více jak půl roku slabého nebo i žádného pohybu bude o to hůře nabírat fyzička, 
shazovat nabraná kila prostě to bude trošku bolet, ale už se všichni moc těšíme, až 
nám vláda umožní sportování. Věřím, že se nám nová sezóna 2021 – 2022 aspoň 
rozehraje a bude dařit aspoň jako loni na podzim nebo i lépe.  Všichni se určitě moc 
těšíme na budoucí derby zápasy s novým mužstvem Lesonic, které loni založili a od 
podzimu by měli naskočit do koloběhu naší IV. B tř. OFS Znojmo. To je vlastně 
nejžhavější novinka z našeho sportovního dění. Ještě bych rád představil naši posilu 
a už mohu říct, že i našeho hráče Milana Pešáka z Brněnských Obřan kde vlastně 
naposledy hrával. Tak se na něj i osobně těším a hlavně na toaž zase na vesnicích ožijí 
všechna sportoviště a všichni se po tom více jako půlročním půstu setkáme v našem 
krásném areálu.

Sportu zdar, Olda Sobol

Ještě bych chtěl touto cestou klukům z fotbalového oddílu poděkovat za účast na 
jarní brigádě na úpravě našeho zeleného pažitu. Poděkování patří i Borisovi 
a Martinovi Záviškovým za promoc s traktůrkem při roztrhávání trávy a taky Pavlovi 
Daňhelovi, který ještě k večeru dojel všechnu vytrhanou trávu posekat a taky 
posbírat, že jsme mohli hned ten den ještě rozházet semena nové trávy. 

Neděle 15. 8. 2021  10:15  Petrovice - Rakšice B
Neděle 22. 8. 2021  10:15  Branišovice – Petrovice
Neděle 29. 8. 2021  10:15  Petrovice – Bohutice
Neděle 5. 9. 2021  16:00  Rybníky – Petrovice
Neděle 12. 9. 2021  10:15  Petrovice – Lesonice
Neděle 19. 9. 2021  15:30  Miroslav C - Petrovice
Neděle 3. 10. 2021  10:15  Petrovice – Skalice
Neděle 10. 10. 2021  15:00  Tavíkovice – Petrovice
Neděle 17. 10. 2021  10:15  Petrovice – Loděnice
Sobota 23. 10. 2021  14:30  Hostěradice B - Petrovice

Rozpis podzimních zápasů Znojemské pivo IV. třídy skupiny B:

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO

POHROMY A MY

Při psaní jarního příspěvku jsem se v úvahách snažila alespoň trochu vzdálit 
od nepříjemností spojených s pandemií a psala jsem o hrách a hraní v životě. Ovšem 
o pár týdnů později si s námi život znovu nepěkně pohrál v podobě tornáda o nebývalé 
síle a ničivosti, které pustošilo krajinu i lidská obydlí nedaleko od nás.

Na rozdíl od nemocí nebo nejrůznějších nehod se živelné pohromy vyznačují tím, 
že přichází náhle, zásadním způsobem ohrozí veškerý život v postižené oblasti, a my 
nemáme přímou moc je ovlivnit.  Hluboce otřeseni jsou tak nejen ti, které živel přímo 
zasáhne, kteří musí opravdu bojovat a bát se o život svůj i svých blízkých a pak stát 
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Při vyrovnávání se se ztrátovou situací pomáhá nejen vyprávění celého děje jako 
příběhu, ale také jeho přehrávání ve hře. Děti si opakovaně hrály na tornádo nebo 

S mužem se zaměřujeme na psychologickou podporu traumatizovaných dětí 
a jejich rodin. Každý týden jezdíme za dětmi z tornádem postižené oblasti. Díky 
iniciativě místních lidí sváží děti ve všední dny autobus z postižených vsí do škol 
v okolních neponičených vesnicích. Tam pro ně dobrovolně od 8 hod. ráno do 19 hod. 
večer připravují program obětavé místní paní učitelky a vychovatelky. Dobrovolné 
kuchařky zase připravují snídani, svačiny, oběd i večeři. Především v prvních dnech 
a týdnech po pohromě bylo důležité, aby děti mohly trávit den v příjemném 
a bezpečném prostředí, kde je o ně postaráno tak, jak by v rozbitém domově nebylo 
možné, ale zároveň aby se večer mohly vracet za svými blízkými a trávit večer a noc 
s nimi, byť v nouzovém ubytování u příbuzných nebo na ubytovně. Rodiče tak mají ve 
všední dny čas na práci, ale večery a víkendy tráví s dětmi. To je nutí odpočinout si od 
úmorné práce a zároveň se s dětmi vzájemně podpoří při zpracování hrůzných 
zážitků. Konkrétně to znamená mít čas na vyprávění. Děti opakovaně vypráví o tom, 
co prožily při tornádu. Potřebují znovu a znovu slyšet od dospělých ujištění, že je 
v pořádku, že měly strach a plakaly. Děti potřebují slyšet, že i dospělí měli strach a jak 
se ho snažili zvládnout. Zároveň je pro všechny důležité si připomínat, co dělali, aby 
se ochránili, jak se vzájemně drželi a uklidňovali. Pomáhá také uvědomit si, kolik 
podpory pak dostali od ostatních a jak se daří odklízet následky. Děti i dospělí se 
mohou těšit na to, že mají příležitost zařídit si nový domov v souladu s momentálními 
potřebami. Stejně důležité je ale mluvit i o nenávratných ztrátách. Děti těžce nesou 
smrt svých domácích mazlíčků, ztrátu hraček, věcí do školy nebo oblíbeného 
oblečení. Stejně jako dospělí potřebují prostor pro smutek a truchlení. Přehnaná 
snaha nacházet i ve zjevně ztrátové situaci něco pozitivního, může komplikovat 
proces vyrovnání se se ztrátou. I v situacích běžných frustrací a neúspěchů bychom se 
neměli bát uznat, že jsme zklamaní nebo smutní a s dětmi o našem prožívání mluvit. 
Uvidí nejen nezdar, ale i způsoby vyrovnávání se s ním. Dítě si musí mít prostor smutek 
zažít a naučit se přijímat fakt, že patří k životu. Vzpomínám si, že když byly naše děti 
menší, došlo k situaci, kdy asi dvouletý synek marně hledal mezi hračkami autíčko 
Buráka, které jediné jsme z hrdinů animované pohádky neměli. Tehdy pětiletá dcerka 
ho zkušeně poučila:

před troskami svého dosavadního života, ale také ti, kterým přísun informací vezme 
jejich iluzi o bezpečném životě s kontrolovanými riziky. I ti, kteří mají 
zprostředkované zprávy o přírodních pohromách, více či méně znejistěni, vyděšeni 
a cítit se bezmocně. Citlivější lidé mohou prožívat zvýšenou úzkost nebo hůře spát. 
Domnívám se, že i ti nejotrlejší z nás prožívají letošní silné letní bouřky přeci jen se 
zvýšenou ostražitostí, než v předchozích letech. Vtírají se nám představy, jaké by to 
bylo, kdyby podobné neštěstí zasáhlo nás. Zajímá nás, jak to zvládají lidé v postižené 
oblasti, co potřebují a jak jim účinně pomoci. Jak připravit sebe i děti na podobné 
zátěžové situace? Jaké ponaučení si z neštěstí druhých můžeme vzít pro sebe? 
Pokusím se přispět několika postřehy a zkušenostmi nasbíranými při kontaktu s lidmi 
z oblasti postižené tornádem. Třeba bude toto vyprávění inspirací pro všechny, kteří 
se setkají s lidmi v nějaké těžké životní situaci ztráty nebo chtějí být s rodinou 
na zvládání nepříjemností dobře připraveni.

„Ber to z té lepší stránky, Buráka prostě nemáme.“
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stavěly a bořily stěny z kostek, aby je mohly opět vystavět. Velký zájem měly 
i vymyšlené příběhy plné mytologických zvířat, která sice neuměla neštěstí odvrátit, 
ale uměla hojit rány a napravovat škody. Podobně vděčně poslouchaly například 
pohádku o třech prasátkách, která si stavěla domečky z různého materiálu a různě 
odolné proti fouknutí zlého vlka. Děti nadšeně přehrávaly scénu, kdy si třetí prasátko 
postaví větru odolný domeček z cihel nebo kamenů a společně se v něm schovají a vlka 
zaženou. S pomocí plyšových prasátek pak přehrávaly stále znovu příběh v různých 
obměnách. To, co měly příběhy společné, byla snaha najít dobré řešení a nenechat se 
odradit i několikerým zklamáním a především spolupráci, vzájemnou péči a podporu 
prasátek. Děti nad rámec původního příběhu vymýšlely spoustu verzí ukrutného a defi-
nitivního konce zlého vlka. Našly si vlastní cestu, jak v příběhu odreagovat svůj vztek a 
přeměnit pocity frustrace a bezmoci na hrdinské tažení s neomezenými možnostmi 
pomsty. Děti potřebují idealizovaný svět, ve kterém dobro vítězí a zlo je po zásluze 
potrestáno. V klasických pohádkách bývá vykreslena nějaká velká životní obtíž. Často 
hlavního hrdinka nebo hrdina zažívají ztrátu rodičů, beznaděj, ponížení nebo musí 
bojovat o život. Dětem pohádky pomáhají překonat i dlouhá období trápení nebo smut-
ku v reálném životě. Pokud si mohou svůj smutek a ztráty odžít jako hrdinové v pohád-
ce, kteří věří v dobrý konec, je pro ně zážitek živelné pohromy méně traumatizující.

Pohádky nás také učí, že i hrdinové mohou být smutní a nešťastní, ale zachovávají 
si naději a umí se radovat. Popelka trpí po ztrátě rodičů a se zlou macechou, ale 
nezapomene si občas zazpívat, zatančit nebo v české verzi vyjet do lesa na Juráškovi. 
Je normální, že člověka otřeseného ztrátou blízkého, majetku nebo pocitu bezpečí, 
smutek každý den na chvíli přepadne. Pak je dobré vědět, že nemusí nikomu nic 
vysvětlovat a prostě dá svým citům průchod. Buď mu při tom vyhovuje samota nebo se 
najde někdo, kdo se chvíli zastaví a mlčky nabídne kapesník nebo konejšivou náruč. 
Slova útěchy se v těchto chvílích hledají těžko a koneckonců většinou nejsou ani 
nutná. Vyjádření lítosti nebo někdy i vzteku spouští automaticky uvolnění a úlevu. 
Musíme počítat s tím, že tento proces je dlouhodobý a velmi energeticky náročný, 
takže jsou děti i dospělí v této fázi zvýšeně unavení a potřebují dlouho spát. Záludné 
je, že se u temperamentních dětí i dospělých smutek nebo únava mohou projevovat 
jako neklid nebo potřeba se zaměstnat. Dětem dělá dobře volný pohyb venku, honění 
se, oblíbená kolektivní hra, ale třeba i masáž. Především holčičky se nápadně často 
vzájemně tiskly, hladily a masírovaly nebo se chodily pomazlit k dospělým. Všechny 
aktivity by měly být formou nabídky s dostatkem alternativ, přičemž dobrá je 
i možnost nedělat nic. Děti by se neměly do ničeho nutit. V prvních týdnech po 
tornádu jsme pozorovali, že jinak živé dítě mlčky s pohledem upřeným před sebe sedí 
v pískovišti a sype na sebe písek nebo se do omrzení houpe na houpačce nebo točí na 
kolotoči. Velmi opatrně se musí nabízet soutěže, učení se něčemu novému nebo 
tvoření podle návodu. Děti nemusí mít svou běžnou výdrž a sebedůvěru nutné pro 
překonání nezdarů. Skvěle se osvědčila nabídka tvoření z hlíny, při jejímž mačkání 
a tvarování děti mohly vybít své přebytečné napětí. Některé přijaly s povděkem 
opakování nabídnutého jednoduchého postupu s vytvořením roztomilého zvířátka. 
Jiné potřebovaly svůj kousek hlíny prostě jenom stále znovu deformovat nebo 
vytvořit své vlastní nedokonalé, ale hodně děsivé zvíře či příšeru. Sebedůvěru dětí 
posiluje vzájemné fandění, všímavost ze strany dospělých a ocenění jakékoliv 
kompetence (mrštnost, výdrž, tvrdohlavost, nápaditost, vtip, fantazie apod.). Znalci 
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Pokusím-li se o stručné shrnutí, tak nejlepší přípravou na zvládání obtížných 
životních situací je budování a upevňování dobrých vztahů v rodině a v komunitě. 
K tomu přispívá možnost sdílení trápení a stmelující rituály, které lidi posilují a dávají 
jim naději, že se s nepříznivou situací vypořádají. Důležité je také předávání 
zkušeností. A samozřejmě jako v případě prasátek vzájemný respekt, všímavost, 
soucit a podpora. Můžeme jen doufat, že se nám podaří dobře vyrovnat s pohromami, 
které v poslední době zažíváme, a do budoucna už budeme muset svou dobrou 
psychickou odolností vzdorovat pouze běžným životním nepřízním.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

Harryho Pottera si jistě vzpomenou, jak Brumbál ocenil jinak těžkopádného Nevilla za 
to, že měl odvahu postavit se svým přátelům, a právě toto ocenění přineslo koleji 
celkové vítězství ve školním poháru. Každá schopnost je stejně cenná a každé 
hrdinství je stejně velké. Cenná může být i zvýšená citlivost a úzkostnost. Maminka 
dítěte, které mělo časté noční můry a záchvaty úzkosti od útlého věku a tornádo je 
pouze umocnilo, mi vyprávěla, že zvýšená citlivost až přecitlivělost je u nich v rodině 
dědičná. Bohužel generace prarodičů se jí snaží zastírat a stydí se za ni. Této paní se 
v noci před řáděním živlu zdál sen o ničivém tornádu. V osudový čtvrtek ji odpoledne 
přepadl stísňující pocit podobný tomu ve snu. Díky tomu burcovala rodinu k odchodu 
do bezpečí více jak hodinu před ničivým úderem, což jim pravděpodobně zachránilo 
život. Někdy je prostě dobré, naslouchat své intuici a vzít svůj strach vážně.

 Jako zásadní při zvládání zátěžových situací se jeví zachovávat všední i sváteční 
rituály. Doma je to například společná snídaně, rozloučení se ráno a přivítání večer, 
vyprávění o zážitcích dne nebo pohádka na dobrou noc. V kolektivu pak společné 
zpívání nebo tanec. Jako důležitý společný rituál děti hodnotily předání vysvědčení 
a dospělí zachování tradice hodů. Lepší ve vypůjčených šatech, provizorně 
na vyklizeném fotbalovém hřišti bez okolních stromů a se slzami v očích, než vůbec. 
Děti, které na své vysvědčení musely i měsíc čekat, to nesly velmi těžce. Chyběla jim 
možnost uzavřít si školní rok a společně s paní učitelkou si uvědomit, co všechno 
v uplynulém školním roce zvládly - dlouhé období izolace od prarodičů a kamarádů 
nebo výuku on-line. Ukázalo se, že rituál předání vysvědčení a ocenění schopnosti 
zvládat těžké situace byl stejně důležitý pro děti, rodiče i pedagogy. Lépe zvládají 
obtížnou situaci lidé ve vesnicích, kde už před tornádem udržovaly své tradice různé 
spolky, lidé se vzájemně znali a scházeli při různých příležitostech.

jolana.buckova@gmx.net

POHLEDY  DO  MINULOSTI

V roce 1824 rychtář Petrovic Václav Bartoš spolu s radním Jakubem Kovářem 
zasílají váženému Krumlovskému vrchnostenskému úřadu následující žádost: 
Poslušně prosíme a žádáme o přijetí Franze Šidla mladšího, vyučeného ševce, 
do ševcovského cechu a o povolení k otevření ševcovské dílny v Petrovicích č. 8. Mistr 

HISTORIE OBCHODNÍ ČINNOSTI RODIN ŠIDLO A KREJČÍ 
V PETROVICÍCH
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K přesídlení obuvnického klanu Šidlů z Mohelna do Petrovic došlo v roce 1825-26. 
V čele rodiny stál otec Franz (*1774), mistr obuvnický a jeho manželka Eva, spolu se 
zbývajícími dětmi Franzem, Johanem, Františkou, Karlem a Leopoldem. Všech 5 dětí 
se v Petrovicích alespoň na čas usadilo. Franz se r. 1825 oženil s Kateřinou Záviškovou 
do č. 11, Johan se roku 1828 oženil s Apolonií Bartošovou do č. 64, Františka se r. 1828 
provdala za Františka Buchtu do č. 59, Karel se r. 1839 oženil s Kateřinou Vespalcovou 
do č. 40, Leopold se r. 1840 oženil s Františkou Kulhánkovou do č. 4. Co z tohoto 
obsáhlého úvodu plyne? Dvě zásadní věci. Zaprvé příchodem Franze a Evy z Mohelna 
do Petrovic přibylo ve vesnici zbrusu nové příjmení ŠIDLO. Za 2. Otec Franz byl 
s největší pravděpodobností první, kdo po příchodu do Petrovic, vedle obuvnické 
dílny v č. 8, později otevřel v č. 59 ještě krámek s obuví (vetešnictví). Dovolovalo mu 
to složení mistrovských zkoušek a dosažení titulu schumachermeister-mistr 
obuvnický. Držitelé tohoto titulu mohli šít a prodávat obuv novou a také, jak bychom 
dneska řekli, obuv repasovanou. 
Ševci pouze s výučním listem 
mohli obuv jenom opravovat. 
Pravnuk mistra France Nikodem 
(*1858), po svatbě s Teklou Hla-
dikovou, zakoupili po roce 1882 
dům č. 37, kde otevřeli obchod 
zbožím smíšeným. Nejmladší 
syn Adolf po dvouletém učení 
1910-1912 získal List výuční pro 
č i nno s t  obchodu  zbož ím 
smíšeným a stal se tovaryšem 
v obchodě svého otce. Ten se 
naopak stal jeho „vyučitelem“. 
Ale ne nadlouho. 

 
Vypukla 1. sv. válka a Adolf spolu se starším bratrem Nikodemem museli narukovat. 

Na rozdíl od bratra měl však Adolf větší štěstí a z italské fronty se vrátil. Po otcově 
smrti v roce 1920 dům s obchodem Adolf zdědil. Roku 1921 se oženil s Marií Záviškovou 
a narodily se tam jejich dvě dcery. Marie a Františka-moje maminka. Adolf v témže 
roce koupil od Znojemského peněžního ústavu polovinu domu č. 53. Tu prohrál 
v kartách a utopil v alkoholu jeden ze synů tehdejších majitelů-Štokingerů. Zbývající 
polovina domu dostala nové číslo 88. Dle sčítacího listu z roku 1921 bylo č. 53 
označeno jako neobydlené a bylo nutné ho stavebně upravit. Proto ještě po dobu 
stavebních prací zůstal Adolf s rodinou bydlet v domě své matky č. 37. Do č. 53 se 
s celou rodinou, obchodem a mlékárnou přestěhovali v roce 1927. Na ozdobném 
portálu domu se podílel Adolfův nejstarší bratr František. Bohužel portál vzal za své 
při pozdějších úpravách. Byla to ohromná škoda. Částečně se obdobná fasáda 
zachovala na Františkově domě č. 48, ale v jednodušším provedení dodnes. 

Franz Šidlo, jeho otec z Mohelna, panství Náměšťského, chce zakoupit v Petrovicích 
domek č.8, kde chce pracovat jako mistr obuvnický.  Protože v Petrovicích v této 
době nepostradatelná živnost chybí, chceme mu to umožnit (volný překlad). Žádosti 
bylo vyhověno. Rod Šidlů jsem v Mohelně dohledala až do roku 1620.             
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(Foto: zleva dcera Františka-má maminka, matka Marie, dcera Marie, otec Adolf 
a jeden z mnoha věrných německých ohařů, členů naší rodiny až do dnešní doby. Vedle 
ukázka tehdejší roční „faktury“ místní školní radě s dědečkovým nenapodobitelným 
podpisem vpravo dole).

V roce 1945 Františka zdědila obchod a provdala se za mladého obchodníka zbožím 
smíšeným z Rybníků, Františka Krejčího. Tento rod také není v Petrovicích původní. 
Dnes bychom ho stejně jako rod Šidlů označili za naplaveninu, ale na rozdíl od Šidlů 
se toto příjmení v Petrovicích udrželo pouze jednu generaci. Rod Krejčích jsem 

Ve sklepě domu se dodnes dochovala vyhloubená „jáma-lednice“, 
která sloužila k chlazení vykupovaného mléka. Led dováželi ledaři 
zejména z vysočiny.  Mléko se expedovalo vlakem z rakšického nádraží 
do Brna. Odvoz mléka koňským potahem ráno na nádraží, byl 
povinností Adolfova synovce Aloise Vespalce z čísla 21, divokého to 
hocha, kterému dědeček dělal poručníka. A to prý padla kosa na kámen. Alois s koňmi 
lítal s větrem o závod, vozil kamarády a hrál si na kovboje. Možná do Brna dojelo místo 
mléka rovnou stlučené máslo a ušlehaná šlehačka. V roce 1905 bylo v Praze založeno 
družstvo pod názvem Ústřední dělnický spolek konsumní VČELA. Ve dvacátých letech 
minulého století byla Včela ve společném vlastnictví sociálních demokratů 
a komunistů, kteří ji postupně ovládli celou. To bylo pro dědečka naprosto 
nepřijatelné, a tak prý vyhlásil: „Budu muset založit nové konsumní družstvo rolnické 
v Petrovicích, pod názvem ČMELÁK“ (z ústního podání). Protože se mí prarodiče 
mužského potomka nedočkali, rozhodli se v budoucnu předat živnost obchodní mladší 
dceři Františce. Ta po dokončení základní školní docházky absolvovala v letech 1939-
1941 Živnostenskou pokračovací školu pro živnosti obchodní v Hrotovicích. 
Po obdržení Výučního listu začala pracovat v obchodě svých rodičů jako praktikantka. 
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dohledala až do roku 1606 v Číhalíně-Třebíčské panství. Během staletí se potvrzovala 
jejich hospodářská a obchodní zdatnost. Na jednotlivých panských dvorech často 
zastávali funkce hospodářských šafářů (správců panských dvorů), někdy i po více 
generací.  František po dokončení školní docházky absolvoval v Brně na Jánské ulici 
Odborné učiliště obchodní s výučním listem (1936). Škola funguje dodnes. Praktickou 
část výuky potom v obchodě pana Cyrila Kováře v Brně, Cejl 115 (pocházel z Petrovic 
č. 50). Tatínek s oblibou vyprávěl, jak rozvážel každé ráno na kole s krosnou čerstvé 
rohlíky až do Černých Polí. Vzpomínal, jak mu místní hoši sem tam nějaký rohlík 
ukradli a jednou při rozvozu vajíček mu kolo převrátili. Výsledek byl neradostný, ale 
„vyučitel“ Kovář byl milosrdný. Po ukončení školy pracoval krátkou dobu v obchodě 

 Maminka za pultem v Petrovicích

Maloobchod zbožím smíšeným s vyloučením zboží textilního, koženého, zlatého a jabloneckého;      
Brno, 5. března1936 
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Tatínek v Rybnikách.               

pana Holase ve Vémyslicích. Poté se osamostatnil a otevřel obchod v Rybníkách.

Na základě revolučních změn režimu v r. 1948 došlo postupně ke zrušení soukro-
mého podnikání. Obchod rodičů byl v r. 1951 zavřen a rodičům zbyla pouze kniha dluž-
níků. S ní jsme si v prázdném obchodě, kam už žádný zákazník nikdy nevstoupil, mohli 
na obchod akorát tak hrát. Ale přece jenom nám něco zbylo. Například kupa zápalek 
s nálepkou Liga proti tuberkulóze vedle kupy školních sešitů a pohlednice Petrovic, 
nebo tvrdé límce a placaté čepice, obálky a modřidlo a semena květin a zeleniny, 
která nikdy nedostala šanci vyklíčit. Při trošce dobré vůle by se něco našlo ještě dnes, 
třeba tkaničky do bot. Avšak zazvonil zvonec a pohádky obchodnické byl konec. 

Se zásobováním mu pomáhal bratr Jan, který pracoval jako dopravce u nejstaršího 
bratra Leopolda v Medlicích. Ten vlastnil automobilovou a autobusovou dopravu.

RNDr. Ludmila Vrtná

Rozvážka zboží: v popředí bratři 
Jan a tatínek, vzadu bratranec

PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

BLAHOPŘÁNÍ   
Dne 25. května oslavil své 88. narozeniny pan Zdeněk Bystrý, 
rodák z Petrovic.

Za všechny gratulanty blahopřeje p. Naďa
Přejeme hlavně pevné zdraví a osobní spokojenost do dalších let.
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LÉČIVÁ  SÍLA  PŘÍRODY

Léto je v plném proudu. Užíváme si oslav, setkávání, grilování. Zkuste si ozvláštnit 

přípravu slavnostní tabule jedlými květy jako potěšení oka i chuti, překvapení pro 

sebe i spolustolovníky, jako nositele cenných látek.

Vy, kteří milujete květiny, jste jistě lidé bezelstného srdce, 
a Vy, kteří máte v srdci temný kout, 
 zabývejte se rostlinami, abyste byli dobří.                                 

Nehemias Grew
 

Zdravím všechny milovníky léčivých bylinek a ty, které jsem v minulém čísle 

navnadila jedlými květy. Květy obecně nám přináší velkou radost, potěchu 

a uspokojení. To všichni víme. A co nám přináší jedlé květy? Obsahem běžných složek 

(bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny) se příliš neliší od složení jiných rostlinných 

orgánů. Řada zjištěných látek má ochranné (chemoprotektivní) nebo dokonce léčivé 

účinky a snižují riziko různých onemocnění. Za zmínku stojí zejména látky 

s antioxidačním účinkem, jako jsou fenoly, karotenoidy. (prof. Karel Kopec)

Hořčiny obsahují (tím pádem prospívají žlučníku, játrům a také nás ochraňují před 

zatrpklostí a hořkostí života) tyto kytičky:

Čekanka – podporuje látkovou výměnu a zatočí se smutky nejen zatrpklých dam.

Pampeliška - když k podzimu ještě rozkvetou, neváhejte, prohřeje vaše játra jako 

sluníčko.

Měsíček - dodá karotenoidy, silice s protizánětlivými látkami. Má příjemnou 

jemnou chuť (jen okvětní lístky).

Aksamitníky - jsou velice hořké, ale mají výraznou žlutou a oranžovou barvu, 

čehož můžeme využít tak, že květy nasušíme pomeleme na prášek a i v zimě bude váš 

slavnostní dezert vypadat úchvatně.

Begonie - pěstovaná v truhlíku, sluší také každému salátu.

Floksy - předají nám půvab, něhu a jemnost.

Pupalka - uklidňuje stres a ozdobí jakýkoli pokrm.

Růže - srdeční záležitost. Okvětní lístky používali už ve starém Římě, ideální na 

moučníky.

Řebříček - posiluje cévy, upravuje krevní tlak, pomůže s potížemi žaludku a střev. 

Květenství se dá nasušit, pomixovat a v zimě používat jako koření.

Mečíky - zprvu lahodné s hořkou koncovkou, jsou dostatečně velké na to, abychom 

v nich mohli servírovat pomazánky.

Křehká sedmikráska chudobka - obsahuje silice, saponiny, třísloviny, flavonoidy, 

působí protizánětlivě. Má sílu růst a kvést po celý rok a když budete chtít, tuto 

houževnatost a neúnavnost předá také vám, když sníte sedm květů denně. 

V Petrovicích roste u každého domu.

Letní bylinková sezona dosahuje svého vrcholu a příroda nám nabízí květy bylinek, 

které nás připraví na dny, kdy se sluníčko začne od nás odvracet. Nastane opět 
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chladné počasí. Na tuto každoročně přicházející dobu nás právě bylinky, které dnes 

mají největší sílu, připraví. Mluvím o posilování naší imunity.

Základem imunity je dobrá čerstvá strava, životní styl a přírodní medicína. Co se 

jídla týče, dbejte na správnou míru, vytvořte si pravidelný hlad a jezte až máte hlad. 

Trávicí oheň je velmi silný a je připraven trávit a využít. Střeva musí mít čas na úklid 

a snažte se jídlo dostatečně rozkousat. Naše společnost překypuje blahobytem, 

hojností jídla a tím jsme si vytvořili mnoho zlozvyků. Jeden z nich je takový, že jíme, 

i když hlad nemáme a překračujeme správnou míru.

Ze zkušeností jiných bylinkářů a můžu říct i ze zkušeností mých, bylinky pomáhají 

nejvíce když se užívají. Můžete je zpracovat klasicky na čaj, můžete je nakládat 

do slivovice, vína, octu, oleje nebo nasušit,  pomixovat a užívat jako prášek nebo 

koření. Pro získávání imunity se osvědčil řepík, řebříček, mateřídouška, perila 

křovitá, parcha safrolová, třapatka nachová, vlaštovičník, čekanka, kopřiva, máta, 

měsíček lékařský a také shora uvedené jedlé květy a mnoho dalších.

Na sociálních sítích je založena skupina zabývající se výměnou nebo darováním 

rozrostlých bylinek. Proto si dovoluji nabídnout jakékoli bylinky k sušení nebo 

pěstování. Od svých příznivců jsem získala bylinkářskou literaturu, konkrétně 

od bylinkáře Pavla Váni, ze které vám cituji.

Každý si musí sám najít tu správnou bylinu, která bude jeho fontánou zdraví.
Zdeňka Bognerová

použitý obrázek: www.google.cz

ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ

V červnu bylo 22 dnů jasno až polojasno, byly celkem čtyři bouřky. Dne 10. 6. bylo 
částečné zatmění slunce. Dne 13. 6. foukal velmi silný vítr a dne 24. 6. se prohnalo 
na Hodonínsku a Břeclavsku tornádo.

V měsíci květnu bylo celkem 25 dnů oblačných, 20 dnů větrných. Dne 11. 5. padl 
celorepublikový teplotní rekord, u nás bylo naměřeno +27 °C. Ve středu 26. 5. byl 
superúplněk. Přiletěly kukačky.

Ve dnech 6., 7. a 8. dubna byly sněhové přeháňky, po 20. dubnu se objevily 
meteorické roje „lyridy“.  V úterý 27. dubna byl superúplněk, kdy je Měsíc nejblíže 
k Zemi. Na mokřadech se ozývají žáby a po celý měsíc bylo oblačno a větrno.

Jaroslava Vespalcová

 duben 2021  květen 2021  červen 2021
nejnižší noční teplota  -6  °C  -1  °C  +7 °C
nejvyšší noční teplota
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+20 °C

průměrná noční teplota
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+8
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nejnižší denní teplota
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+33 °C
průměrná denní teplota

 

+11
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+17

 

°C

 

+27 °C
celkové srážky 17 mm 69 mm 82 mm
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CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH 

pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice, str. 204-205. 

Několik měsíců působili jako správci farnosti (prozatímní) Dr. Josef Hrbata a dr. 
Felix Davídek.

V letech 1951 – 52 působil jako administrátor Josef Jelínek, rodák z Ostrova 
u Macochy. Od r. 1952 působí jako správce farnosti administrátor František Kolář, 
rodák z Deblína u Tišnova, který přišel z farnosti Tvrdonic.

Dne 26. 1. byla konána výroční schůze Jednoty, na které byl zvolen nový dohlédací 
výbor a promítnut film „Mariáš“. Předsedkyní výboru byla zvolena Anežka Fialová, 
Petrovice č. 73. Přítomno 40 osob.

Od roku 1945 působili ve zdejší obci tito duchovní správci farnosti Petrovic:

Dne 24. 1. byla konána výroční schůze Vesnické organizace KSČ v Petrovicích. 
Předsedou organizace opět zvolen Karel Šídlo, Petrovice č. 59.

V sobotu 4. 2. uspořádal ČSM v Petrovicích maškarní ples v sále hostince, který byl 
hojně navštíven. Plesu se zúčastnilo 170 účastníků, z toho 42 nejrozmanitějších 
masek.

Dne 7. 1. uspořádal místní sbor požární ochrany v sále místního hostince tradiční 
občanský ples, který byl hojně navštíven. 

Ve dnech 1. – 3. 3. nastalo náhlé oteplení a tání sněhu, které způsobily četné 
zátopy zejména v obci Rybníkách u řeky Rokytné. V důsledku těchto zátop byla také 
omezena doprava po silnici do Mor. Krumlova. Od doliny za Petrovicemi až ke 
krumlovskému rybníku byla silnice pod vodou a splývala od řeky Rokytné a rybníka 
přes pole v jediné jezero. Na rozstřelování ledu byla povolána vojenská jednotka 
z Brna a hasičské sbory.

Počasí bylo počátkem roku mírné a bez sněhu. Teprve 25. 1. napadlo hodně sněhu.

Dne 13. 1. byly promítnuty v hostinci 4 myslivecké filmy, které promítl okresní 
myslivecký spolek z Mor. Krumlova.

Dne 9. 2. byla uspořádána v hostinci přednáška o pěstování okurek, kterou 
navštívilo 42 osob, po přednášce byla provedena objednávka semen okurek.

Dne 25. 1. byla uspořádána v místnosti záložny v Petrovicích zdravotnická 
přednáška, které se zúčastnilo 13 osob. Přednášela sestra Šottnerová z Rakšic.

Od 9. 2. do 29. 2. panovaly kruté mrazy, které se pohybovaly mezi -25 až -30 °C. 
Řada vodovodů a studní zamrzla. V letošní zimně pomrzlo také hojně ovocného 
stromoví. Pamětníci takovéto mrazy ve zdejší obci nepamatují a mrazy v letošní 
zimně předčily i mrazy v kruté zimně v r. 1929.

ROK 1956

Dne 10. 1. navštívili žáci a někteří občané představení opery Prodané nevěsty 
v kinosále v Mor. Krumlově, které sehráli členové opery státního divadla v Brně.

Dne 29. 1. bylo uspořádáno v sále hostince filmové představení „Písnička za groš“. 
Film byl promítnut zvukovým přístrojem ONV osvěty z Mor. Krumlova.

Do r. 1951 působil jako správce farnosti farář Florián Sláma, který se v tomto roce 
odstěhoval vzhledem ke své nemoci.
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Jaro 2021

V jarních měsících se příroda vyzdobila nejrozmanitějšími květy.
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• Pozvánky na kulturní a sportovní akce

 

Jak se zaregistrovat?

Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce tvořit lepší místo pro život!

• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách

Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také Systém na 
hlášení podnětů od občanů. Pokud na území naší obce narazíte na nepořádek, 
černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém 
vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas. My se postaráme o to, 
aby byla závada co nejdříve vyřešena!

• Přes mobilní aplikaci Mobilní rozhlas, kterou si můžete stáhnout přímo na App 
Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace 
vždy po ruce.

Vážení spoluobčané,

Co Vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?

• Novinky a důležitá upozornění z úřadu

spustili jsme pro vás službu Mobilní 
Rozhlas, díky které vás nyní budeme 
efektivně informovat přímo do vašeho 
telefonu. Přihlaste se k odběru informací 
a už nezmeškáte důležité novinky 
a upozornění z obecního úřadu. Informace 
podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-
mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. 
Služba je zdarma!

• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní 
uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.

• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají 

(např.: kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní 
číslo, abychom Vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie 
vody, přívalové deště atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

• Přes webovou stránku https://petrovice-com.mobilnirozhlas.cz/registrace

• Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi vám 
pomůžeme.

Snadné nahlašování závad v obci přes obecní aplikaci

Irena Závišková, starostka

Uzávěrka: Do čísla 3/2021 termín uzávěrky 30. 9. 2021. Příští číslo vychází v říjnu 2021.
jednotlivá čísla jsou na webových stránkách obce: www.petrovice.com
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