Obec Petrovice
Komunitní život v obci
- kulturní, sportovní a jiné veřejné akce v obci
Občas si někdo z občanů posteskne, že v naší obci je pořádáno málo akcí pro širokou veřejnost.
Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že s výjimkou července, byla každý měsíc v roce 2018 pořádána
kulturní či jiná společenská akce, kde se mohou občané obce spolu setkat, popovídat si a narušit
tak stále se opakující stereotyp dní. Většina těchto akcí je pořádána každoročně a některé mají
v obci již dlouholetou tradici.
Při novoročním pochodu máme možnost popřát si vše nejlepší do začínajícího roku a společně se
projít na čerstvém vzduchu. A není povinné absolvovat celou naplánovanou trasu, lze ji rozdělit tak,
aby ji zvládli všichni. Každý z nás má své menší či větší limity, a že v sedmdesáti nezvládnu to, co
jsem zvládl ve dvaceti, je zcela přirozené.
Dětský karneval a hasičská veselice jsou také určeny široké veřejnosti různého věkového složení.
V minulosti bylo běžné, že na taneční zábavě se sešlo společně více generací, vždyť ples byl (a
stále je) oblíbená a často společensky významná událost, jehož základem je hudba, tanec a
setkávání se. V minulosti bývaly plesy výsadou šlechty, postupně však zlidověly a pronikly mezi širší
vrstvy obyvatelstva a pro některé generace byla sobotní taneční zábava jediným možným kulturním
zážitkem.
I po dubnovém úklidu obce a přilehlých komunikacích si lze s pocitem prospěšně vykonané práce
společně sednout a popovídat.
Ukončení školního roku je určeno nejen dětem z mateřské školy. Vždyť kdo z nás nemá rád letní
měsíce, kdy nehoníme děti z postelí, užíváme si letních radovánek a společné rodinné dovolené.
A takto bychom mohli pokračovat téměř u každé pořádané akce a každého měsíce
V dnešní době se pro tyto vzdělávací či zájmové akce pro veřejnost vžil nový název:
„komunitní život v obci“.
Obce a především fungující spolky byly a jsou těmi, kdo se snaží obohatit život ostatních
prospěšnými aktivitami. Spolupráci se členy spolků a dalšími dobrovolníky, kteří se ve svém volném
čase věnují aktivitám prospěšných nám všem, bychom si měli vážit. Komunitní život, kdy se
neuzavíráme do svých domovů, ale aktivně se do tohoto života zapojíme, je především záležitostí
každého z nás. Nízká účast na akcích vypovídá o nás jako občanech i to, jak málo nás zajímá naše
historie, současnost i budoucnost a jak málo nám záleží na soudržnosti a kvalitě společného života
v obci.
Obec přivítá podněty ke zlepšení těchto akcí i návrhy na pořádání nových akcí, rovněž jako
dobrovolníky, kteří se do organizování těchto akcí pro širokou veřejnost zapojí.
V Petrovicích 10. září 2019
Mgr. Petr Padrnos, starosta

Přehled akcí konaných v obci v roce 2018:
1. 1. – Novoroční pochod.
18. 2. – Dětský karneval (kulturní dům), pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů
Petrovice. Účinkující: amatérské divadlo AMPULKA, Třebíč.
24. 3. – Hasičská veselice, pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, účinkující MACHEN
music.
20. 4. - Čistá Vysočina, organizátor Kraj Vysočina, zajištění obec Petrovice.
30. 4. – Pálení čarodějnic ve sportovním areálu. Materiál obec Petrovice.
Zajištění Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
7. 5. – Mše svatá před místní kaplí (sloužil P. Jacek Kruczek), pořadatel obec Petrovice.
7. 5. – Položení kytice k památníku padlých ve II. světové válce, pořadatel obec Petrovice.
28. 6. – Přivítání prázdnin, akce ve sportovním areálu Petrovice, pořadatelé obec Petrovice ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Petrovice. Účinkující BoBo divadlo Jihlava.
4. 8. - Taneční zábava se skupinou Matador, pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
16. 9. – Společné posezení u dechové hudby ve sportovním areálu, účinkující dechová hudba
Vysočanka z Brtnice. Pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
30. 9. - Pečení brambor ve sportovním areálu. Pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
25. 10.– Oslavy výročí 100. let vzniku Československé republiky. Pořadatel obec Petrovice ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Petrovice a Mateřskou školou Petrovice.
28. 11. – Adventní tvoření, pořadatel Mateřská škola Petrovice ve spolupráci s obcí Petrovice.
2. 12.– Adventní setkání - rozsvícení vánoční výzdoby kaple v obci, pořadatel obec Petrovice,
kulturní program Mateřská škola Petrovice. Instalace betlému pan František Fiala.
8. a 22. 12. - Zpřístupnění kaple s výstavou betlému, zajištění pan František Fiala – zhotovitel
betlému.

Petr Hons opět pořádal dvě taneční zábavy v kulturním domě určené převážně mladé generaci.

Ve sportovním areálu se konalo několik soutěží v požárním sportu. Nejvýznamnější:
1. 9. - "O putovní pohár SDH Petrovice". Soutěž zařazená do soutěže Extraligy ČR v požárním
útoku. Tuto soutěž podpořila obec Petrovice úhradou pohárů pro soutěžní družstva mužů a
žen umístěných na 1. – 3. místě.
8. 9. - XVI. ročník soutěže v požárních útocích "Memoriál Josefa Honse".
Technické a organizační zajištění všech soutěží Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

