ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Letecký pohled na areál zemědělského družstva. Foto: Zdeněk Vošický, červen 2013

ročník 14, číslo 3/2021 (červenec, srpen, září 2021)

Průběh letošních hodů zachycený fotoaparátem.
páteční stavění máje * hodová mše svatá sloužená otcem Pavlem Krčem,
farářem z Horních Dubňan * společná fotografie zavádějící mládeže

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
60. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. července 2021
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2021.
• ZO projednalo zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na akci „Petrovice,
zasíťování nových stavebních parcel“ a rozhodlo odložit vyhlášení výběrového
řízení na podzim.
• ZO projednalo a neschválilo žádost JMK o bezúplatný převod obecních parcel v k.
ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO uložilo starostce a místostarostovi
připravit do příštího zasedání ZO návrh na směnu obecních parcel za pozemky ve
vlastnictví JMK.
• ZO projednalo a neschválilo žádost V. P. o prodej nebo výměnu obecního pozemku
p. č. 2127.
• ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na směnu obecních pozemků v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova, a to p. č. 2418/1, 2975 a části pozemku p. č.
2790 o výměře cca 1700 m2. Obec zadá zhotovení geometrického plánu.
• ZO projednalo a schválilo záměr na směnu či prodej pozemku p. č. 612/4 o výměře
104 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 463-328/2021 zhotoveného Geodézií Podyjí s. r. o.
Znojmo. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou
dobu.
• ZO projednalo a schválilo záměr na směnu či prodej obecních pozemků p. č.
1699/46 o výměře 13 m2, 1699/47 o výměře 14 m2 a 1699/48 o výměře 21 m2 v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova, vzniklých na základě geometrického plánu č.
457-647/2020 zhotoveného Geodézií Podyjí s. r. o. Znojmo. Záměr bude zveřejněn
na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.
• ZO projednalo a schválilo žádost firmy Senergos, a. s., Ostopovice s umístěním
kabelového elektrického vedení přes obecní pozemky p. č. 2753, 2756/2, 2757/2,
2759/2 a 2762 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Jedná se o stavbu
„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.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030064317/001-SERG o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s., Brno.
Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení pro realizaci stavby „Petrovice
– V.: NN přip. kab. sm.“ na obecních pozemcích 1704/8 a 400/13 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 1000 Kč.
• ZO projednalo a schválilo přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy s Českou
spořitelnou na financování projektu: Petrovice, polní cesta VC21 ve výši 3 500 000
Kč na předfinancování dotace. Úroková sazba proměnná 1M PRIBOR + 0,6 % p. a.,
období čerpání do 31. 7. 2022, den konečné splatnosti 31. 7. 2023. Úvěr bude
doplacen jednorázově z přijaté dotace do 10 dnů po jejím obdržení. ZO současně
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pověřuje starostku podpisem smlouvy o úvěru.
• ZO projednalo a schválilo žádost N. G. o možnost nahlédnutí do účtování obce za
účelem sebevzdělávání. Tato stáž bude bez nároku na odměnu.
• ZO projednalo a schválilo žádost L. K. o souhlasné stanovisko ke stavbě
„Plynofikace RD Petrovice č. p. 92“. Stavbou bude dotčena obecní parcela p. č.
1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Podmínkou je uvedení zpevněné
místní komunikace do původního stavu.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku č.
OSV/50/2021 mezi obcí Petrovice a městem Moravský Krumlov. Předmětem
smlouvy je zabezpečení sítě sociálních služeb a jejich poskytování na území SO
ORP Moravský Krumlov. Výše příspěvku obce za rok 2021 činí 10 600 Kč.

61. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. srpna 2021
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2021.
• ZO projednalo a schválilo žádost K. a M. J. o souhlas se zřízením zástavního práva a
zákazu zcizení k pozemku p. č. 2749 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve
prospěch České spořitelny, a. s. za účelem poskytnutí úvěru pro výstavbu
rodinného domu žadatelů.
• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na zateplení soklové části zdi mateřské
školy Petrovice ze strany koupelny a šatny ve výši cca 30 000 Kč včetně DPH. Dále
ZO schválilo pořízení větracího plastového okna do šatny za cenu cca 5000 Kč.
• ZO projednalo a schválilo Dodatek k objednávce o poskytování služeb
komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas mezi obcí Petrovice a poskytovatelem
MUNIPOLIS s.r.o. Brno. Předmětem dodatku je změna rozsahu služeb za cenu
990 Kč bez DPH za měsíc, z toho první 4 měsíce od podpisu je služba zdarma.
• ZO projednalo a schválilo žádost projektantky Aleny Danielové o souhlasné
stanovisko s uložením potrubí splaškové kanalizace, vodovodního potrubí
a vodoměrné šachty na obecních pozemcích p. č. 400/13 a 1704/8 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova pro budoucí stavbu rodinného domu stavebníka K. B.
• ZO projednalo a schválilo žádost projektantky Aleny Danielové o souhlasné
stanovisko s uložením potrubí splaškové kanalizace, vodovodního potrubí
a vodoměrné šachty na obecních pozemcích p. č. 400/13, 1706/2 a 1704/8 v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu rodinného domu stavebníka A. V.
• ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nebo směnu obecního pozemku p. č.
2965 o výměře 375 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
• ZO projednalo a schválilo návrh směny obecních pozemků za pozemky
ve vlastnictví Jihomoravského kraje, viz příloha.
• Starostka a místostarosta informovali ZO o zasedání a usnesení mimořádné valné
hromady Energoregionu 2020, které se konalo dne 30. 7. 2021 v Hrotovicích.
• ZO projednalo a schválilo konání hodů v termínu 11. a 12. září v areálu kulturního
domu.

62. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. září 2021
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2021.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030064619/001-SERG o smlouvě
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budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno. Jedná
se uložení kabelového vedení do obecních pozemků p. č. 2753, 2756/2 a 2757/2
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – Machová: NN
přip.“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové
výši 2500 Kč.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. ZN-001030066028/001-ELSP o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a EG.D, a.s. Brno. Jedná
se uložení kabelového vedení do obecního pozemku p. č. 2753 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova pro stavbu „Petrovice – Kovářová: NN přip.kab.sm“. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 2000 Kč.
• ZO projednalo cenovou kalkulaci stravného školní jídelny při MŠ Petrovice pro cizí
strávníky. Po navýšení je kalkulovaná cena obědu ve výši 106 Kč. V současné době
obec přispívá na obědy pro seniory a rodiče na mateřské dovolené částkou 20 Kč na
jeden oběd. ZO schválilo zvýšení tohoto příspěvku na 26 Kč s platností od 1. 10.
2021.
• ZO projednalo a schválilo prodloužení „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací o poskytnutí příspěvku“ do 30. 11. 2021.

63. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 23. září 2021
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2021.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi S.
Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
dle geometrického plánu č. 463-328/2021. Obec nabývá pozemky p. č. 3006
o výměře 2 m2 a 612/5 o výměře 11 m2. Manželé S. nabývají pozemek p. č. 612/4
o výměře 104 m2, jejich doplatek činí 91 x 50 = 4550 Kč. Záměr na směnu či prodej
byl schválen usnesením č. 7/Z60-29.7.2021.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a P. D. Předmětem
smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dle
geometrického plánu č. 457-647/2020. Obec nabývá pozemek p. č. 3004 o výměře
12 m2, P. D. nabývá pozemek p. č. 1699/48 o výměře 21 m2 bez doplatku. Záměr na
směnu či prodej byl schválen usnesením č. 8/Z60-29.7.2021.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi K.
Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
dle geometrického plánu č. 457-647/2020. Obec nabývá pozemek p. č. 3002
o výměře 13 m2, manželé K. nabývají pozemek p. č. 1699/47 o výměře 14 m2 bez
doplatku. Záměr na směnu či prodej byl schválen usnesením č. 8/Z60-29.7.2021.
• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. H.
Předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
dle geometrického plánu č. 457-647/2020. Obec nabývá pozemek p. č. 3003
o výměře 13 m2, J. H. nabývá pozemek p. č. 1699/46 o výměře 13 m2 bez doplatku.
Záměr na směnu či prodej byl schválen usnesením č. 8/Z60-29.7.2021.
• ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a D. K. Předmětem
smlouvy je prodej pozemku v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova vzniklého dle
geometrického plánu č. 455-593/2020. Kupující D. K. nabývá pozemek p. č.
1699/44 o výměře 110 m2 za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 5500 Kč. Záměr na prodej
byl schválen usnesením č. 8/Z38-29.6.2020.
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• ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi P.
Předmětem smlouvy je prodej stavebního pozemku v k. ú. Petrovice u Moravského
Krumlova p. č. 2965 o výměře 375 m2 za cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 131 250 Kč.
Záměr na prodej byl schválen usnesením č. 8/Z61-12.8.2021.
• ZO projednalo a schválilo smlouvu s vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury mezi obcí Petrovice a manželi P. Předmětem smlouvy je přivedení
inženýrských sítí ke stavebním pozemkům p. č. 2965 a 2770 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova.
• ZO projednalo žádost firmy MBM TRADE, Praha, o vyjádření k přechodnému dopr.
značení a vedení objízd. trasy v souvislosti s akcí: „Lesonice-výstavba splašk.
kanalizace“ a schválilo souhlasné stanovisko s navrženou objízdnou trasou
a přechodným dopravním značením.
• ZO projednalo cenovou nabídku firmy Ekosvětlo Třebíč na zhotovení pasportizace
veřejného osvětlení. ZO nabídku neschválilo, protože v současné době
z finančních důvodů neuvažuje o výměně svítidel veřejného osvětlení.
• ZO projednalo a schválilo změnu ve složení ovocných stromů podél polní cesty
VC21 v rámci projektu „Petrovice, Polní cesta VC21“ (na Chmelinkách). Místo
třešní ptačích budou vysázeny jabloně, hrušně, třešně a slivoně v celkovém počtu
65 ks, jak je uvedeno v projektu.
• ZO projednalo žádost ředitelky MŠ Petrovice o poskytnutí financí na zakoupení
věcí potřebných pro chod školní jídelny a schválilo zakoupení digitální váhy,
mixéru a lívanečníků v celkové částce cca 14 000 Kč.
• ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 9. 10. 2021
v kulturním domě.

INFORMACE OBČANŮM
PŘEHLED O MNOŽSTVÍ (NEJEN TŘÍDĚNÉHO) ODPADU
Naše obec je zapojena do systému zpětného odběru, využití a recyklace obalových
odpadů. Firma EKO-KOM tak dle výkazů vyplácí obci finanční prostředky za množství
odevzdaného tříděného odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kov).
V Jihomoravském kraji je celkem 673 obcí a do systému EKO-KOM je zapojeno 670.
V naší obci je občanům k dispozici nádobový sběr na veřejných místech. Kromě výše
zmíněných komodit mohou lidé za kulturním domem odložit do připravených nádob
navíc bioodpad a použitý tuk z domácností.
Přesto, že vývoj výtěžnosti tříděných odpadů postupně roste, zaujímá
Jihomoravský kraj (dále jen JMK) s celkovou roční výtěžností 63,4 kg/občana až
11. místo v pořadí krajů, kterých je v České republice celkem 14. Prvenství patří Kraji
Vysočina s výtěžností 80,3 kg/občana. Pro Vaši představu otiskujeme přehled
o množství tříděného odpadu, který vypracovala firma EKO-KOM. Pro porovnání
otiskujeme i stav v jiných obcích našeho regionu.
Výtěžnost papíru (celý JMK 21,2 kg/občan/rok)
obec Petrovice: 9 kg/ob/rok
obec Lesonice: 10,6 kg/ob/rok
obec Rybníky: 19,6 kg/ob/rok
obec Skalice: 14,1 kg/ob/rok
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Výtěžnost plastu (celý JMK 14,8 kg/občan/rok)
obec Petrovice: 10,2 kg/ob/rok
obec Lesonice: 15,5 kg/ob/rok
obec Rybníky: 17,8 kg/ob/rok
obec Skalice: 13,7 kg/ob/rok
Výtěžnost skla (celý JMK 14,3 kg/občan/rok)
obec Petrovice: 7,1 kg/ob/rok
obec Lesonice: 9,3 kg/ob/rok
obec Rybníky: 9,1 kg/ob/rok
obec Skalice: 5,5 kg/ob/rok
Výtěžnost kovu (celý JMK 12,9 kg/občan/rok)
obec Petrovice: 0,9 kg/ob/rok
obec Lesonice: 1,1 kg/ob/rok
obec Rybníky: 11,8 kg/ob/rok
obec Skalice: 2,9 kg/ob/rok
Produkce směsného komunálního odpadu (celý JMK 183,3 kg/občan/rok)
obec Petrovice: 216 kg/ob/rok
obec Lesonice: 274 kg/ob/rok
obec Rybníky: 160 kg/ob/rok
obec Skalice: 192 kg/ob/rok
Jak je patrno z uvedených přehledů, nestojí si bohužel obec Petrovice příliš dobře.
Bylo by opravdu vhodné přistupovat zodpovědněji ke třídění odpadů!!! Pouze tak si
naši planetu nebudeme zanášet odpadky a když začne každý sám u sebe, bude to jen
dobře.
Spolu s tímto číslem zpravodaje dostáváte samolepku, která je určena na vaše
popelnice, ve kterých by bioodpad, kovy, plasty, papír, sklo, nápojové kartony, textil
a použité tuky neměly co dělat. Pro třídění nápojových kartonů slouží oranžové pytle,
které jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Vy, kteří nejste příznivci třídění
odpadů, zkuste alespoň měsíc separovat váš odpad z domácností. Možná budete
překvapeni, jaké množství vám pak v popelnici zůstane…

Pro úplnost dodáváme, že obec pořádá každým rokem svozy dalšího odpadu:
nebezpečný odpad ……….. 2x ročně
velkoobjemový odpad …… 2x ročně (od r. 2022 bude svoz na jaře a na podzim)
výběr ošacení pro charitu … 1x ročně
Každým rokem vás na stránkách zpravodaje pravidelně informujeme o výši
finančních prostředků, které obec vynakládá za odpad. Je to podstatně více, než činí
platby přijaté od občanů. Do roku 2025 má ČR za cíl zvýšit míru třídění na 60 %.
Z mediálních prostředků jste jistě zaznamenali, že se bude v příštích letech
skládkovné razantně zdražovat, což se bohužel výrazně dotkne i rozpočtu naší obce.
Z toho důvodu jsme bohužel nuceni přistoupit ke zvýšení poplatku za odpady.
Navržená výše poplatku pro příští rok je o stokorunu vyšší, tedy 650 Kč, příslušná
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vyhláška čeká ještě na schválení ministerstva vnitra. V příštím čísle zpravodaje vás
budeme o všem podrobněji informovat.
Co se týká dodání kompostérů na bioodpad, o které jste v anketě projevili zájem,
dostali jsme informaci, že z důvodu administrativních průtahů a nedostatku
výrobních materiálů by kompostéry měly být dodány na jaře příštího roku.
Zastupitelstvo obce Petrovice žádá vlastníky
odstavených nepojízdných automobilů,
aby je neparkovali na veřejných prostranstvích.
Učiňte tak do konce měsíce listopadu!!!
Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce Petrovice žádá občany,
aby v případě ukládání bioodpadu do kontejneru
zakrátili objemnější části rostlin na menší kusy.
V případě větví (stromů, keřů, maliníků apod.) se kontejner ihned
zbytečně zaplní.
Děkujeme za vstřícnost!

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 8. 10. – 9. 10. 2021
V OBCI PETROVICE OKRES ZNOJMO
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

300

197

65,67

197

197

100,00

číslo
20
13
4
17
18
12
3
5
8
10
22
9
15

Strana
název
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Svoboda a př. demokracie (SPD)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str.Čech a Moravy
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
VOLNÝ blok
Česká str.sociálně demokrat.
Trikolora Svobodní Soukromníci
Hnutí Prameny
Moravané
Aliance pro budoucnost
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
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Platné hlasy
celkem
59
56
19
16
14
12
5
5
5
2
2
1
1

v%
29,94
28,42
9,64
8,12
7,10
6,09
2,53
2,53
2,53
1,01
1,01
0,50
0,50

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZAČAL OPĚT NOVÝ ŠKOLNÍ ROK…
Je to přesně tak, začal nám nový školní rok 2021/2022 a my všichni – učitelé,
rodiče i děti doufáme, že bude lepší než ten minulý. A co nového v Mateřské škole
v Petrovicích? V letošním školním roce je do školky přihlášeno celkem 21 dětí – 11
děvčat a 10 chlapců, z tohoto počtu je celkem 11 dětí s povinnou předškolní
docházkou, které se budou připravovat na jejich vstup do základní školy. Přijato bylo
pouze 5 nových dětí, a to z toho důvodu, že ještě jedno dítě bylo v září mladší 3 let
(přijato do mateřské školy však bylo už začátkem školního roku 2020/2021)
a současně začalo do naší školky chodit v rámci inkluzívního vzdělávání i děvčátko se
4. stupněm podpůrných opatření. Společně s ním nastoupil do naší mateřské školy od
1. září 2021 i nový pedagogický pracovník, a to asistentka pedagoga Lenka Dočkalová,
která se bude o Karolínku společně s oběma stávajícími učitelkami starat. Na tuto
situaci bylo třeba se už v průběhu srpna připravit, a to především zakoupením
speciálně upravené židličky, protiskluzové podložky, polohovací polokoule Bosu,
sedacího pytle a dalších pomůcek, které však plně využívají i ostatní děti. Nezbytná
byla i úzká spolupráce s pedagogy a psychology ze SPC na Kociánce v Brně, kteří se
brzy přijedou za námi do naší mateřské školy podívat. A my budeme moci Káju jen
pochválit, protože zatím vše, a to i přípravu do školy zvládá na výbornou.
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Všechny nové děti adaptaci na
prostředí mateřské školy, kamarády
i zaměstnance školky zvládly vcelku dobře,
jen v posledních dnech nás potrápila velká
nemocnost některých dětí, a to z důvodu
jejich oslabené imunity, která vznikla
v období uzavření školek a škol kvůli
covidu.
A co jsme už za to krátké období po
prázdninách ve školce zvládli? Hned
v prvním týdnu školního roku postupný
adaptační program nových dětí společně
s jejich rodiči, oslavili jsme narozeniny
všech dětí, které je měly v měsíci srpnu,
září a začátkem října.
Do školky za námi zavítal se svým
představením kouzelník Reno. Jeho
vystoupení se nám všem moc líbilo, vždyť si
při něm zakouzlili i naši kamarádi společně
s paní učitelkou a na závěr se ve školce
z ničeho nic objevil i krásný bílý králíček.

Ta k y j s m e s e t o h o s p o u s t u n a u č i l i
o dopravních značkách a správném chování
řidičů, cyklistů i chodců při výchovně
vzdělávacím pořadu s dopravní tematikou
s názvem „Bezpečně do školky“, se kterým za
námi přijely tety z Domečku z Moravského
Krumlova.
Další plánovaná akce v rámci polytechnické
výchovy od Malé technické univerzity v Brně
s názvem „Malý stavitel“, při které jsme měli
stavět z různých druhů kostiček Lega naši vesnici
či blízké město, byla zatím z důvodu nemocnosti
dětí, ale i samotné lektorky tohoto programu
p ř e s u n u t a a ž n a m ě s í c p r o s i n e c . Ta t o
celodopolední akce pro děti bude hrazena
z našeho nového projektu OP VVV III, který jsme
zahájili též od září 2021 a ve kterém naše mateřská škola získala finanční podporu na
pozici školní asistentky Dany Slámové a zakoupení dalších nových pomůcek pro naše
děti, a to v celkové částce 233 103 Kč. Teď se připravujeme na naši podzimní hru
v přírodě „Na dračí stopovanou za pokladem dráčka Usměváčka“, drakiádu spojenou
se sportovním odpolednem společně s rodiči dětí, návštěvu pracovnic odboru školství
10

MěÚ v Moravském Krumlově, maňáskové představení „Tři pohádky od Šikulky“
a učíme se básničky a písničky na vítání nových občánků obce. Do mateřské školy
i školní jídelny už zavítala kontrola z Krajské hygienické stanice a všechny, zvláště
naše paní kuchařky a školnici, za dodržování všech opatření pochválila. Kromě všech
těchto mimoškolních aktivit zvládáme i spoustu úkolů společně s našimi učitelkami
a dětmi: učili jsme se o naší mateřské škole, poznávali nové kamarády, svoje značky,
seznamovali se s prostředím mateřské školy i školní kuchyně, s nouzovými východy,
umístěním hasicích přístrojů, seznamovali se s pravidly bezpečného a slušného
chování, učili se spoustu nových básniček, písniček o školce, dětech, podzimu
a hlavně o ovoci a zelenině. Vše jsme ukázali svým rodičům na schůzce v naší
mateřské škole, kdy se ze námi přišli mámy a tátové podívat i na spoustu našich
krásných výrobků. S předškoláčky jsme začali pracovat v nových sešitech – hravém
poznání, matematice i písance
s n á z v e m „ Pa s t e l k a p r o p ř e dškoláčka“. Se všemi dětmi jsme si
zahráli společně na kuchaře
i kuchařinky a při této hře jsme se
dozvídali o různých druzích
zpracování ovoce a zeleniny:
pracovali jsme ze zmraženým
ovocem, sušily jsme křížaly z jablíček,
hrušek a švestek, vyráběli jsme zdravé
nápoje z ovoce v nutribuletu,
připravili si zdravé sladkosti –
banánové dortíčky s piškotem
a ovocné špízky s čokoládou.
Vše jsme nakonec ochutnali a už se moc těšíme na to, až zakoupí nutribulet a nové
lívanečníky i naše paní kuchařka a bude nám tyto zdravé dobroty chystat ke
svačinkám. Zavítali jsme i do skladu potravin a zkontrolovali našim kuchařinkám, co
se ukrývá ze zeleniny a ovoce v lednicích, mrazácích a jaké kompoty a konzervy
z ovoce a zeleniny mají ony v policích skladu uskladněny. Tímto děkujeme
i zastupitelstvu za poskytnuté peníze na zakoupení nových potřebných věcí do naší
školní kuchyně. Vždyť si přejeme, aby chutnalo nejen našim dětem, ale i cizím
strávníkům.
Závěrem ještě pár obrázků z naší mateřské školy a přání, ať jsme my i Vy čtenáři
zpravodaje hlavně zdraví. Tak krásné pohodové podzimní dny Vám všem…

Za kolektiv zaměstnanců a dětí z MŠ Petrovice
ředitelka školy Zdeňka Müllerová
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CHVÍLE S POHÁDKOU A DIVADLEM VE ŠKOLCE…

V prvním říjnovém týdnu jsme si ve školce povídali o podzimu na poli, pěstování
a sklízení úrody, o nářadí a náčiní, které k tomu potřebujeme, přiřazovali obrázky
k jednotlivým ročním obdobím, naučili se básničku o bramborách, písničku o sklízení
všech plodin, dělali spoustu úkolů na toto téma. Mezi plodinami, o kterých jsme se
učili, byla i řepa, a tak jsme si ve čtvrtek před odpočíváním přečetli společně pohádku
„O veliké řepě“, odpoledne prohlédli velké ilustrace k této pohádce. Poté jsme měli
za úkol seřadit obrázky k pohádce dle posloupnosti děje na magnetickou tabuli a při
tom jsme pohádku reprodukovali, vytleskávali jednotlivé postavy, určovali počet
slabik ve slově a taky první a poslední hlásku. Následující den v pátek jsme chtěli
prožít ve školce radostný den s pohádkou a divadlem. Teta Dana - jako kostymérka
nachystala ze skladu veškeré kostýmy a my si zatím s paní učitelkou Zdeňkou režisérkou vysvětlili, co je činohra, balet a opera. Poté jsme si rozdělili role, převlékli
se do kostýmů a pohádku si nejprve zahráli jako činohru se slovním doprovodem.
A protože nás kvůli nemocnosti ostatních kamarádů bylo ve školce málo, zapojila
se do hraní divadla jako herečka i paní učitelka Lenka v roli sluníčka. Kromě
klasických postaviček v pohádce vystupoval ještě dešťový panáček a sluníčko,
protože jsme se učili i o tom, že každá rostlinka potřebuje světlo, teplo, vodu a živiny.
Nakonec nás naše režisérka provedla světem baletu a my si tuto pohádku zahráli dle
hudebního doprovodu beze slov jen pohybovým vyjádřením jako ve skutečném
baletním představení. Užili jsme si spoustu legrace, zvláště když se nám řepu
podařilo ze země vytáhnout.
Tak ať se Vám všem podaří Vaše úroda ze zahrádek a políček sklidit před zimou
také tak, jako nám naše řepa….
Zdeňka Müllerová, ředitelka MŠ
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OKÉNKO DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
DROBENKOVÝ KOLÁČ S TVAROHEM
A SMETANOU
200 g másla
150 g moučkového cukru
300 g polohrubé mouky
1 kypřicí prášek
3 plné lžíce kakaa
1 tabulka čokolády nastrouhat
- udělat drobenku. Půlku těsta dáme na plech
vyložený pečícím papírem, pak dáme tvarohovou
náplň a zasypeme druhou půlkou těsta.
Tvarohová náplň:
500 g tvarohu
1 ks zakysaná smetana

1 ks vanilkový pudink
100 g práškový cukr

DÝŇOVÉ PYRÉ
500 g brambor
500 g dýně
sůl
40 g másla
horké mléko dle potřeby
Uvařit, scedit, rozmixovat.
Podáváme k pečenému masu,
smaženým pokrmům nebo
steakům.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
PETROVICKÝ KOŠT 2021
Poslední červencovou sobotu uspořádali petrovičtí zahrádkáři v obecním sklepě již
16. ročník ochutnávky vín. Návštěvníci mohli ochutnat z 63 vystavených vzorků od
vinařů z Petrovic a okolních obcí. Mezi 36 vzorky bílých vín byly nejvíce zastoupeny
odrůdy Veltlínské zelené se 13 vzorky, Sauvignon s 6 vzorky a Ryzlink rýnský se 4
vzorky. Růžová vína byla zastoupena 4 vzorky a mezi 13 vystavenými červenými víny
byla nejčastěji odrůda Svatovavřinecké s 5 vzorky. Ke spokojenosti návštěvníků
přispělo příznivé letní počasí i možnost zakoupení občerstvení v podobě výtečné
grilované kýty.

DĚTI MĚLY O PRÁZDNINÁCH CHUŤ ZÁVODIT
SPK Petrovice uspořádal v neděli
22. srpna 2021 již 13. ročník přespolního
běhu Simpsnův zrychlený přesun. Letos se
zapojilo celkem 31 dětí od 1 do 14 let, což
nás samozřejmě těší! Běh po katastru naší
obce byl kombinován s plněním úkolů na 9
stanovištích, kde děti prověřily svou
zdatnost, trpělivost i vědomosti. Všichni
závodníci byli odměněni za účast sladkostí a
špekáčkem, který si u táboráku opekly.
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IV. kategorie 10 – 14 roků:
1. místo Simona Sovová
2. místo Milan Pelikán
3. místo Benjamin Gaiger

Na stupně vítězů letos vystoupili:
I. kategorie 1 – 3 roky:
1. místo Inna Janštová
2. místo Klaudie Machů
3. místo Kryštof Pohajda

Pořadatel závodu děkuje všem
příznivcům za účast a sponzorům za
poskytnutí věcných darů pro děti –
Jednota SD Moravský Krumlov (dohlížecí
výbor), Pohostinství Pavel Větrovec
Petrovice, Aditeg s. r. o. Vrbovec, Oční
optika Šárka Kacandová Ivančice.

II. kategorie 4 – 6 roků:
1. místo Šimon Machů
2. místo Emma Solařová
3. místo Natálie Janštová
III. kategorie 7 – 9 roků:
1. místo Tina Vlasáková
2. místo Kristýna Závišková
3. místo Beata Macharová

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU ZPŘIJEMNILA DĚTEM POHÁDKA
Tradičně patří konec prázdnin Malému festivalu loutky, který se letos konal již
popatnácté. V pátek 3. září se v sále kulturního domu hrála pohádka „Za každým
rohem jeskyňka“ v podání divadla Kuba z Plzně. Veselý příběh plný dobrodružství
zhlédlo na tři desítky dětí a dospělých. Akce se uskutečnila za spolupráce Městského
kulturního střediska Moravský Krumlov a Nadace ČEZ.

HODE BELE, HODE BODÓ
Tak jako každý rok, i letos se víkend 11. a 12. září proměnil na víkend hodovní.
Účastnilo se 18 párů v sobotu a 19 párů v neděli. Stárky letošních hodů byli Martina
Bodanská a Libor Bogner a mládky Barbora Kloudová a Štěpán Čepera.
Počasí letošním hodům přálo, a tak se mohlo začít. Jako vždy hody startovaly ve
čtvrtek v obecním sklepě, kde se chasa sešla a všichni si společně zazpívali hodovní
písničky a ochutnali víno z Jezeřan-Maršovic od pana Troppa a nově i víno od místního
mladého vinaře Ondřeje Závišky. V pátek ráno se kluci vydali k lesu pro máju, děvčata
ozdobila plac a pak už jen stačilo jako již tradičně pod vedením pana Bohumíra
Vespalce, Pavla Janšty a za pomoci místních stréců máju postavit. Po chvilkách
strachu a nervů, aby se mája nezlomila, se vše zdařilo a symbol hodů byl na místě.
V sobotu v 8 hodin ráno se chasa sešla v kostele na hodovní mši. Po skončení mše
vyrazili kluci s dechovou hudbou Petrovanka zvát po vesnici. V sobotu patřilo zavádění
stárkům a následovala večerní zábava se skupinou Stone, která se opět konala venku
a těšila se velké účasti. V neděli dostali vše na povel mládci, kteří se své role chopili na
výbornou a vše zvládli. Neděli jako vždy zakončily strécovsko-tetkovské hody a my
děkujeme všem, kteří respektovali pití z jednorázových pohárků.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obci Petrovice a paní starostce za možnost hody
konat, za prominutí některých poplatků a hlavně za velkou pomoc při organizaci. Dále
místním strécům, panu Vespalcovi, panu Janštovi, pohostinství Pavla Větrovce, paní
kuchařce Kleiblové za guláš, Blance Bodanské za věnce k pomníku, za máju, která
byla jako dar pro chasu, DH Petrovance, kapele Stone a hlavně naší skvělé chase za
spolupráci a atmosféru během celých hodů.
Doufám, že jste si letos hody užili a těšíme se zase za rok!
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vyúčtování hodů:
příjmy
od chasy
pohostinství Pavla Větrovce
sobota
(vybráno po vesnici a u placu)
vstup zábava
vstup neděle
strécovsko-tetkovské hody
prodej vína
celkem

výdej
sobotní mše
rozmarýny
krepák, drátky, pásky
pití muzikanti
jídlo muzikanti
DH Petrovanka
Stone
víno p. Tropp
víno O. Záviška
pořízy na odkornění
celkem

11 500 Kč
2 000 Kč
17 000 Kč
26 000 Kč
13 000 Kč
6 000 Kč
600 Kč
76 100 Kč

500 Kč
1 400 Kč
747 Kč
4 149 Kč
2 723 Kč
31 000 Kč
19 000 Kč
8 600 Kč
4 000 Kč
2 312 Kč
74 431 Kč
+ 1 669 Kč
Martina Bodanská

ZE SPORTU

Po skoro více jako půlroční pauze od soutěžních fotbalových utkání se nám rozjela
podzimní část všech amatérských soutěží a tudíž i naší IV.B třídy OFS Znojmo.
Určitě jsme za to všichni, jak fotbalisti, tak naši fanoušci, rádi a věřím, že se
podzimní část i jarní odvety a celý soutěžní ročník 2021-2022 už určitě dohraje.
Teď nám vlastně chybí dohrát jen 2 zápasy.
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Letošní přípravné utkání jsme odehráli na venkovních hřištích a to v Jamolicích,
kde naši hoši přehráli domácí mužstvo hrající o soutěž výše 6:2 a o týden později se
hrálo na okrese Třebíč v Sivicích, kteří hrají také IV. třídu a tam se prohrálo 4:3. Takže
příprava byla dá se říci remízová a už jsme se těšili na 1. zápas podzimu v domácím
prostředí, kam nám los přihrál soupeře z Rakšic a jeho B tým. Z respektovaného
soupeře a zápasu se zrodila krásná a jednoznačná výhra 5:0. Samozřejmě zavládla
veliká spokojenost a chuť do dalších zápasů, ve kterých se našim borcům opravdu
dařilo a postupně zdolávali Branišovice venku 0:10, doma Bohutice 5:1, derby
v Rybníkách vyhráli 2:6. Do historie našeho fotbalu se zapíše datum 12.9.2021, kdy
k nám na zelený pažit přijel nováček soutěže z nedalekých Lesonic. Chtěl bych
klukům z Lesonic pogratulovat, že v této době, kdy plno mužstev končí svou činnost,
tak právě oni založili tým a jsou už součástí naší IV.B třídy a popřát, aby jim to hlavně
vydrželo co nejdéle a ať se jim daří, vždyť hodně hráčů prošlo a hrálo i u nás
v Petrovicích. Moc mě mrzelo, že jsem nemohl být u toho a o vše kolem vlastně přišel,
ale zrovna tento čas jsem byl už v Praze na letišti a tak jsem přes mobil dostával
informace a fandil na dálku. Co vím od všech zúčastněných, tak utkání přihlíželo snad
přes 400 fanoušků a naši kluci nastoupili v nových dresech, takže co více si přát. Zápas
byl vyrovnaný a naši oslavili hodovní dopoledne taky výhrou 2:1, což byla taková
třešnička na tom celém skvělém zápase. Nadšení ze super začátku sezóny a 5
vyhraných zápasech nám ale nevydrželo a v Miroslavi kluci podlehli místnímu C
mužstvu 5:1. Po nevydařeném zápase jsme doma přivítali mužstvo ze Skalice, které
ještě loni hrálo o soutěž výše, a vyhráli zápas 2:0. Další zápas se jelo na neoblíbené
pískové hřiště do Tavíkovic. Tam se nedostavil ani hlavní rozhodčí, tak po dohodě obou
klubů zápas odpískal Jirka Friml. Myslím si, že to v tom prostředí neměl vůbec lehké,
ale zvládl to on i naši kluci a ti vyhráli 3:0. Při pohledu na tabulku po odehraných
zápasech je všem, co fandí našim borcům, musí být krásně, ale neodpustím si napsat
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můj názor, že forma a předváděná hra má spíše klesající tendenci. Je ale vždy moc
důležité, že se zápasy, ve kterých se zrovna moc nedaří, vyhrávají, což je určitě dobré
pro psychiku hráčů. Věřím, že i poslední 2 zápasy kluci zvládnou, jak si všichni
přejeme a zakončíme podzimní sezónu na krásném 1. místě. Klukům to moc přeju,
protože takový tým, jako máme poskládaný pro letošní sezónu, jsme opravdu dlouho
neměli. Ať se jedná o kvalitu hráčů, tak i co do počtu hráčů v mužstvu a účastí na
zápasech. Pro nás z vedení je to spíše trošku problém, koho napsat do sestavy a koho
vždy ukecat, aby se nezlobil, že pro dnešek zrovna už nemáme pro něj místo. Myslím
si, že tento nepříjemný bod zatím vždy všichni zvládáme a všem za to patří opravdu
veliké díky, že se prostě neuráží a stále chodí v opravdu hojném počtu na zápasy. Ještě
by to chtělo naplnit v takovém počtu účast na trénincích a byla by opravdová
spokojenost, no snad se nám to taky podaří vyladit do jarních odvet.
Krátce bych chtěl ještě informovat, jak si vedou naši borci střelecky: Mezi naše
nejlepší střelce patří Zdenek Fiala a Radek Bohunský s 8 góly, Danek Koník 4, Šedrla
Pavel ml. 3, Šedrla Petr, Světlík Radek, Bartoník Lumír a Řehák Dalibor po 2. Šedrla
Pavel st. a Štolpa Zdenek dali po 1 gólu. Celkem tedy máme z 8 zápasů 7 výher a 1
prohru se skóre 34:9 a 21 bodů.
To je z našeho sportovního dění v letošním podzimu všechno podstatné. Tradičně
musím poděkovat všem, co se o chod našeho oddílu starají a bez kterých by to vlastně
ani moc nešlo, ať je to Arnošt Dyml, který se pravidelně stará o sečení trávy a Ondra
Záviška za válení plochy.
Sportu zdar, Olda Sobol

PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
ŽENY PROMĚNY
Podzim si pro nás jako obvykle nachystal ohňostroj barev a střídání protikladů.
Postupné zanořování rána do šera a večera do soumraku střídá polední slunce, které
oslňuje, ale už příliš nehřeje. Nekonečno jasně modré podzimní oblohy střídá
stísňující a vše do šedi halící mlha. Podzim je také dobou zhodnocení předchozího
období, zklidnění a plánovaní. Radost z úspěšné sklizně v podobě hodů a vinobraní se
prolíná se vzpomínáním na časy minulé a lidi, kteří už s námi nejsou. Sílu podzimu si
tak uvědomujeme nejen v horizontu kalendářního roku, ale také symbolicky v rovině
perspektivy lidského života. Dočkat se ve zdraví a v pohodě dalšího jara je pro nás
stejně důležité, jako se dobře připravit na podzim života. Letos možná vnímáme tyto
úvahy silněji díky neobvyklému a velmi náročnému období s covidem, díky živelným
pohromám a také volbám a s nimi spojeným hodnocením politické a ekonomické
situace.
V letošních volbách bylo zvoleno do parlamentu nevídané množství žen. Ženy
mnohdy předběhly své mužské kolegy díky preferenčním hlasům. Jak tomu rozumět
a co od toho čekat? Z pohledu psychologie to vidím jako očekávanou a vítanou změnu.
Ženy jsou nositelkami a ochránkyněmi života. Díky své cykličnosti, kdy se střídají
životní i měsíční plodná a neplodná období, jsou v dobrém kontaktu se sebou
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a s plynutím času. Jsou zvyklé vnímat potřeby druhých a jsou schopné obětovat svoje
pohodlí, pokud je nutné postarat se o děti, širší rodinu nebo komunitu. Podobně
obětavě a vytrvale se angažují také ve svém povolání, pokud ho cítí jako své poslání.
Je zajímavé, že různé rozvojové projekty v Africe jako například budování studní
nebo zemědělské programy, jsou nesrovnatelně úspěšnější, pokud jsou jejich
nositelkami a vykonavatelkami ženy. U nás tomu může být podobně, ale úspěchy žen
nejsou tak zjevné. Nedávno jsme se setkali s paní ředitelkou z mateřské školy v jedné
z obcí silně zasažených ničivým tornádem. Její školka byla v nejsilněji poškozené
oblasti a moc z ní nezbylo. Po zahradě a hřišti pro děti nebylo ani památky. Obnova
dětského hřiště se nicméně většině lidí vůbec nejevila jako priorita. Paní ředitelka ale
věděla, že děti se musí mít po prázdninách kam vrátit, aby i jejich rodiče mohli dále
pracovat na svých domech. Všechny práce na odklízení následků a opravách tak
organizovala sama, ačkoliv i její rodina byla tornádem zasažena. S neskutečným
vypětím všech sil a mobilizováním veškeré možné podpory se jí opravdu podařilo
školku k 1. září zprovoznit. Dokonce i s novou zahradou, o kterou se nezištně postarala
firma zakládající golfová hřiště. Děti si tak mají kde hrát a mohou každý den chodit ze
zničené obce do zelené oázy kolem školky. Celá rekonstrukce proběhla tak
samostatně a zdařile, až budí dojem, jako by školka byla řádění živlu uchráněna. Když
v ní probíhaly volby, objevil se v médiích komentář, že ve školce se mohly konat díky
tomu, že nebyla poničena. To byl moment, který paní ředitelku zasáhl možná víc než
ničivý živel. To, že její práce nebyla vidět a její nadlidské úsilí a osobní oběti tak
jakoby nebyly potřebné.
Obávám se, že podobné příběhy prožívají možná v menším rozsahu a méně zjevně
mnohé z žen. Obětují svůj čas, úsilí, často i profesní dráhu a finanční prospěch svým
nejbližším, a pokud jejich oběť není vědomě oceněna a přijímána, tak se může stát,
že v podzimu svého života zůstávají samy se svým zklamáním a vyčerpáním. Není nic
smutnějšího, než když schopnost žen proměňovat sebe, svou rodinu a své okolí není
vnímána, doceněna, brána vážně nebo je dokonce zpochybňována a znevažována.
To působí na duši hluboké a těžko zhojitelné rány. Někdy jsou ženy nechápavým
mužem, který chce mít klid, opuštěny. Někdy si ženy uvědomí, že žijí s někým, kdo je
arogantně přehlíží, a opustí ho samy. Téměř vždy je ale ztroskotaný vztah zdrojem
zranění, pocitů viny a vzájemných výčitek, protože společnou a dobrou životní
vyhlídku ztrácí oba. Ani sebelepší psychologická péče pak už nemůže zachránit to, co
bylo ztraceno již dávno. Mnohem lepší je takovým koncům předejít.
Velmi bych si přála, abychom si všichni uvědomovali nutnost rovnováhy a střídání
protikladů v našem životě. Po velkém pracovním vypětí musí přijít odpočinek.
Obětovat se je občas nutné, ale oběť by měla být na straně poskytovatele dobrovolná
a vědomá a příjemcem doceněná. Především bychom si měli najít čas, kdy spolu
budeme mluvit nebo ve vzájemné shodě mlčet, ale přitom nám bude spolu dobře.
Bylo by dobré vzít si to jako rodinný program pro klidné i horší časy.
Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně
jolana.buckova@gmx.net
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AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ JAKUBA ONDRÁČKA

Pátek 24. září 2021 byl velký den
nejen pro Jakuba Ondráčka, ale pro
celou naši farnost. V katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně přijal z rukou diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské
svěcení. Této mše svaté se zúčastnili
i zájemci z Petrovic a nejbližšího okolí,
pro které byl vypraven autobus.
Během nedělní mše svaté
v Petrovicích dne 26. září pak farníci
poblahopřáli Jakubovi k jeho nové
službě a předali dar v podobě poukazu na
pořízení štoly (zdobené šerpy), kytice a
balení vín. Dalším darem byly tvarohové
a povidlové buchtičky, které ochotně
upekly petrovické a kadovské ženy. Tuto
dobrotu mohli ochutnat všichni, kteří se
zúčastnili slavnosti v Brně nebo mše
v Petrovicích.
Jen stěží si dokážeme představit, co
vše musel Jakub absolvovat, než na
cestě za svým snem došel k cíli. Během
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tříletého studia na teologické fakultě v Olomouci a jáhenské formaci ve Velkém
Meziříčí mu jistě byla oporou rodina i náš pan děkan Pavel Vybíhal.
Milý bratře Jakube,
přejeme Ti, ať zakoušíš Boží blízkost,
doteky Ducha Svatého a mateřskou náruč Panny Marie.
farníci
Pozn.
Jáhen - řecké slovo pro služebníka označuje původně biskupova pomocníka.
V katolické církvi je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství: jáhen ˘
kněz ˘ biskup. Jáhenství může být stavem trvalým a mohou jimi být svobodní či
ženatí muži. Jáhni slouží v církevní obci (pohřbívání; výuka náboženství; bohoslužby
slova; podávání sv. přijímání při bohoslužbě a nemocným, kteří nemohou na
bohoslužby; mohou udělovat svátost křtu a asistovat při udělování svátosti
manželství).

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY
Máme tu opět podzim v celé své barevné kráse, ale také ochlazení, pošmourno,
nevlídno. S nastupujícím podzimem, nás přemůže rýmička, kašlík a další onemocnění
související s přechodem krásných letních dnů do těch pochmurných. Dost pesimizmu i podzim nám přináší sice kratší, ale i slunečné a teplé dny vhodné ke sběru léčivek,
které nám podpoří naši imunitu.
Zdravím všechny přátele a příznivce léčivých bylinek.
Imunita, co to je, dá se nějak změřit, zvážit, víme kolik ji máme? Ano, je to
obranyschopnost, ale nikdo nevíme,
jak silní v tomto smyslu jsme. Proto
nám nezbývá nic jiného, než o toto
nehmatatelné neustále pečovat,
posilovat, zkrátka dělat všechno pro
to, aby nás žádný bacil, virus
nepřekvapil. Samozřejmě tím
nemyslím, že budeme utíkat do
lékárny a necháme tam tisíce za tzv.
vitamínové preparáty. Příroda,
které jsme součástí, nám těchto
potřebných vitamínů a minerálů
nabízí nespočet, ukryté v božských
bylinkách.
Na posílení imunity jsem vybrala bylinu, nám všem velice známou a tou je růže.
Růže šípková, růže stolistá, růže damascena, růže keltská atd. Abychom měli pevnou
imunitu v časném podzimu, musíme začít posilovat už během léta a v srpnu. To už
máme za sebou. Teď se zaměříme na pozdější podzim, zimu a časné předjaří.
Na jaře se začnou rostliny probouzet a tlačit první pupeny. V pupenech je obrovská
síla. Jistě víte, že sběrem a léčením pupenů se zabývá paní Podhorná.
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Všechny druhy růží, od pupenů po šípky a hálky podporují imunitu. Pupeny se
nakládají do alkoholu, proto jich není potřeba velké množství. Tlumí záněty v oblasti
dýchání a při migrénách. Květy růží obsahují třísloviny, flavonoidy, silice, vozky a
slizy. Působení je poměrně široké a jemné. Chrání sliznice v celém těle. Výborným
způsobem umí dát do pořádku střevní mikroflóru po užívání antibiotik. Na přelomu
září a října sbíráme šípky. Sušíme rychle v rozmezí 60-80 stupňů. I když při sušení je
značný úbytek vitamínu C, do jednoho šálku čaje nám zbude 10 mg tohoto důležitého
vitamínu. Šípky musí být při sběru plně zralé. Obsahují beta karoten, vitamíny
skupiny B, slizy, třísloviny, cukry, kyseliny jablečnou a citronovou a mnoho
minerálních látek. A můžeme si připravit šípkový čaj:
Celé šípky v poměru 1:4 až 1:6 ponecháme několik hodin vyluhovat. První výluh je
slabý, proto horkým výluhem spaříme jiné drogy, například lípový květ,
mateřídoušku, bez, jahodový list, vřes atd. Druhý a třetí odvar šípek má výbornou
kvalitu. Čtvrtým odvarem opět zalijeme některé shora uvedených bylinek.
Šípky přemrzlé prvními mrazíky nám nabízejí výbornou marmeládku plnou
vitamínů. Při toulkách přírodou se jí najezte dosytnosti, neobyčejně vám i vašim
dětem posílí naši tisíckrát skloňovanou imunitu.
Ať vás všechny ochraňuje léčivá síla přírody!
Zdeňka Bognerová
použitý obrázek: www.google.cz

ZAJÍMAVOSTI KOLEM POČASÍ
červenec 2021

srpen 2021

září 2021

nejnižší noční teplota

+12 °C

+9 °C

+8 °C

nejvyšší noční teplota

+21 °C

+19 °C

+17 °C

průměrná noční teplota

+16 °C

+14 °C

+11 °C

nejnižší denní teplota

+19 °C

+18 °C

+15 °C

nejvyšší denní teplota

+32 °C

+30 °C

+25 °C

průměrná denní teplota

+27 °C

+23 °C

+20 °C

celkové srážky

91 mm

83 mm

24 mm

Polovina měsíce července byla oblačná, ve dnech 25. a 26. 7. byly bouřky a 26. 7.
padaly navíc kroupy – ve vesnici naštěstí slabě, ale ve vinohradech byly hrozny
částečně potlučeny.
Polovina měsíce srpna byla jasná nebo polojasná, byly patrné perseidy
(meteority), dne 16. 8. byla bouřka.
V září byla polovina měsíce oblačná, 8 dnů větrno. Dne 23. 9. odletěly poslední
vlaštovky a 3x v měsíci byl spatřen přelet vran.
Jaroslava Vespalcová
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CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
ROK 1956 (pokračování)
Dne 10/2 1956 byla uspořádána v kanceláři MNV veřejná schůze občanů na které
byly projednány odpisy dlužných dodávek některým zemědělcům, plán akce Zima na
vesnici a rozpočet na r. 1956. V závěru byla rozvinuta diskuse o založení JZD
v Petrovicích.
Založení JZD v Petrovicích:
Otázka založení JDZ v Petrovicích se stala velmi živou v březnu tohoto roku, kdy
mělo dojíti k arondaci půdy tím, že by z katastru zdejší obce odpadlo skoro 80 ha půdy
do katastru Kadov, kde JZD bylo ochotno převzíti z Petrovic půdu úpadkových
hospodářství a půdu obecní i s nájmy. Po několika veřejných schůzích a besedách se
zemědělci, z nich nejživější byly dne 12/3 a 14/3 1956, se rozhodli pro společné
hospodaření první zemědělci.
Dne 20/3 1956 se konala v kanceláři MNV ustavující schůze nově založeného JZD
v Petrovicích, které jest 33. JZD na okrese Mor. Krumlov. Na této schůzi bylo zvoleno
představenstvo JZD, revisní komise, ustanoven typ JZD a výhledový plán. V JZD jest
24 prvních průkopníků.
Celková výměra JZD Petrovice 126,30 ha.
Představenstvo JZD: předseda JZD: Šídlo Jan, členové představenstva: Vespalec
Josef, Jiřikovský Rudolf ml., Fialová Anežka, Fiala Oto.
Revisní komise: předseda: Vespalec František, Šídlo Karel, Daňhel František.
Účetní: Jiřikovský Rudolf st., pokladník: Vespalec Jar.
Forma JZD: 3. typ dle vzorových stanov.
Výhledový plán (nejbližší úkoly):
1. Probrání a prodiskutování vzorových stanov na členské schůzi
2. Postavení drůbežárny hned v jarních měsících
3. Vybudování kravína pro 100 kusů do žní
4. Provedení HTÚ /hony/
pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice, str. 204-205.
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Dechová hudba Petrovanka * u pomníku - nejmladší stárci Barbora Kloudová
a Štěpán Čepera, nejstarší stárci Martina Bodanská a Libor Bogner * společná
fotografie zavádějící mládeže * poslední novomanželský pár Michaela a Jan
Dočkalovi * strécovsko-tetkovské zavádění u máje

