ROK 2019
Stejně jako několik přechozích let je i tento rok zaznamenán z hlediska ekonomického jako úspěšný s
mírným ekonomickým růstem spojeným se zvyšováním platů, zvyšováním důchodů a nízkou
nezaměstnaností, z hlediska počasí jako velmi teplý s rozdílným množstvím srážek na území republiky a
zvyšujícím se deficitem zásob vody v půdě, s pokračování kůrovcové kalamity především na Vysočině.
V rámci politického dění a řízení státu jsme nezaznamenali významné změny a nařízení, které by zásadně
ovlivňovaly náš život.

Hospodaření obce, majetek obce
Při hodnocení opět vycházíme z údajů dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M.
V tomto roce obec hospodařila s příjmy ve výši 7.549.015,62 Kč. Výdaje činily 7.425.564,45 Kč
V údajích nejsou zahrnuty převody mezi vlastními bankovními účty obce.
Saldo mezi příjmy a výdaji hospodaření v rámci běžného roku byl přebytek ve výši 123.451,17 Kč.
K 31.12. měla obec na bankovních účtech uloženy finanční prostředky ve výši celkem 17.419.206,27 Kč.
Z uvedených celkových výdajů činily kapitálové (investiční) výdaje 2.805.046,38 Kč. Jedná se o částku,
která uvádí navýšení majetku obce. Obec nakupila pozemky k plnění funkce lesa, zemědělskému
obhospodařování, ale především pozemky k dalšímu rozvoji – průmyslové i bytové výstavbě v celkové
hodnotě 2.120.582,-- Kč.
Zakoupila stroj na venkovní zametání místních komunikací a naviják k lesnické činnosti jako přídavná
zařízení k malotraktoru obce v celkové výši 223.938,38 Kč. Tyto nákupy technického vybavení byly
realizovány za finančního přispění dotace Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši
123.800,-- Kč
Obec se věnovala také opravám dosavadního majetku:
U dětského koutku ve sportovním areálu bylo instalováno nové oplocení. Stávající dřevěné bylo z důvodu
špatného stavu odstraněno a instalovány byly kovové dílce. Náklady činily 193.000,-- Kč, realizaci provedla
firma Stavíme ploty s.r.o., Hlubočky.
Opravovány byly povrchy spojovacího chodníku Petrovice – Okříšky a místních komunikací v celkových
nákladech 537.410,-- Kč, realizaci provedla firma Stavba a údržba silnic Třebíč – obchodní činnost s.r.o.
Nové povrchy podlah byly položeny v prostorách I. PP včetně schodiště v kulturním domě. Náklady činily
171.000,-- Kč, realizaci provedl David Malý, Petrovice.
Nátěrem byly ošetřeny všechny prvky dětského hřiště na zahradě za budovou obecního úřadu. Na tomto
pozemku byla obnovena k využití stávající studna. Voda bude sloužit jako užitková ke splachování na
dětských WC v mateřské škole a pro potřeby údržby obce.
Lesní hospodářství
Z lesů obce bylo vytěženo celkem 295 m3 suchého kůrovcového dřeva. Těžba stromů se uskutečnila v měsíci
únoru dodavatelsky těžkou lesní mechanizací.
Na trhu byl přebytek vytěženého kůrovcového dřeva, o které nikdo nejevil zájem. Výkupní cena dřeva stále
klesala. Firmy zpracovávající dřevo ekonomicky profitují na stávající situaci, neustále snižují výkupní cenu a
vlastníci lesů se dostávají do složité situace.
K 31. 12. měla obec na skladě 160,71 m3 tj. 257,136 PRM dřeva k prodeji. Jako palivové dřevo byla cena
stanovena na 600,-- Kč/1 PRM vč. dopravy občanům obce.
Na jaře bylo vysázeno 3.000 ks sazenic smrku ztepilého, 50 ks borovic lesních, 150 ks modřínu opadavého a
500 ks jedle bělokoré. Sazenice smrku byly vysazovány dodavatelsky, ostatní vlastní činností.
Druhová výsadba je konzultována s odborným lesním hospodářem Lesů České republiky. Snažíme se zajistit
druhovou rozmanitost, která by měla zajistit lepší funkčnost lesa, ale také stavební dřevo pro další generace.

Současně chceme zajistit, aby nadále byly lesy obce s většinovým zastoupením jehličnanů. Problémem je
zajištění sazenic, kterých je na trhu nedostatek.
Teplé a suché počasí způsobuje problémy s ujímáním sazenic a vede k dalšímu přemnožení některých
škůdců např. klikoroha borového, který je také považován za kalamitního škůdce a v současné době zhoršuje
již tak složitou situaci v obnově lesních porostů. Klikoroh, přestože je borový, vyhledává mladé (3-6 let
staré) stromky smrků, na nichž ohlodává jemnou kůru a lýko nejčastěji nad kořenovým krčkem a stromek tak
následně usychá. Ke strmému nárůstu škod způsobených tímto škůdcem došlo již v roce 2018 a v tomto
roce pokračuje, situace se na území České republiky významně zhoršila po třinácti letech. I s tímto
škůdcem musíme v našich nově vysázených lesních porostech bojovat.
Zdroj: https://www.kouzlolesa.cz/ - internetové stránky Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR za
podpory Ministerstva zemědělství.

Úplné vyčištění lesa po těžbě, přípravu ploch na obnovu porostů a především pak péči o nově vysázené lesní
porosty provádí zaměstnanec obce. Vzhledem k situaci v těžbě a tvorbě úplných holin těchto ploch neustále
přibývá.

Charita, příspěvky
Mateřská škola se prostřednictvím obce zapojila do tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou České
republiky. Do zapečetěné kasičky koledníci pod vedením učitelky Mgr. Martiny Suchnové vykoledovali ve
dnech 9. – 11. ledna celkem od občanů obce částku 5.991,-- Kč.
Finanční dar ve výši 20.000,-- Kč byl poskytnut Římskokatolické církvi, farnímu kostelu v Přibyslavicích na
jeho provoz.
Poskytnutím dotace obci Přibyslavice ve výši 15.360,-- Kč obec v plném rozsahu uhradila obnovu pamětní
desky na společném hrobu ostatků občanů obce zastřelených dne 7. 5. 1945. Tento hrob je evidován jako
válečný hrob číslo CZE6113-8676 v centrální evidenci válečných hrobů, kterou vede Ministerstvo obrany
České republiky. Dle zákona č. 122/2004 Sb., Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, péči o
válečné hroby zajišťuje vlastník hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob
umístěn, což je obec Přibyslavice. Protože se jednalo o občany naší obce, zastupitelstvo obce schválilo
zajištění a financování opravy. Novou skleněnou desku zhotovil a osadil Mgr. Zdeněk Dvořák – zpracování
kamene, s.r.o., Telč.

Klima, počasí
Při hodnocení vycházíme ze zveřejněných odborných hodnocení a kvalifikovaných údajů Českého
hydrometeorologického ústavu Brno Tento ústav zpracovává předpovědí počasí a údaje o něm pro kraj
Jihomoravský a Vysočinu.
Zdroj: https://chmibrno.org/blog/.

V lednu 2020 zveřejnil ústav průběh srážkových úhrnů za období let 1961 – 2019 a údaje roku 2019. Z údajů
vyplynulo, že deficit srážek se stale kumuloval, ale je prostorově rozdílný, přičemž jako celek lze rok 2019
hodnotit téměř jako normální, neboť celkově napršelo 92% srážkových úhrnů vypočtených z let 1981 - 2010.
V průměru však v České republice chybí již 418 mm srážek, což je o 12 % méně než dlouhodobý normál
vypočtený z let 1981 - 2010. Nejhorší situace přetrvává v Libereckém, Královehradeckém a Pardubickém
kraji. Celkově došlo k průměrnému nárůstu deficitu o 50 mm. Nejvíce se deficit prohloubil v Libereckém
kraji a to v průměru o 155 mm. Naopak díky vydatnějším srážkám netradičně na jižní a střední Moravě došlo
naopak ke zmínění předchozího deficitu a to nejvíce v okresech Kroměříž (+90 mm), Vyškov (+90 mm) a
Prostějov (+69 mm).
Meteorologové opakovaně upozorňují na stav, kdy množství srážek spadne v nárazových srážkových
epizodách s následným delším obdobím sucha, proto je nutné zlepšit zadržování vody v krajině.
Výrazné jsou rozdíly mezi jednotlivými kraji. Konkrétně v roce 2019 bylo srážkově poměrově nejvydatněji
ve Zlínském kraji (106 % dlouhodobého průměru 1981-2010) a naopak srážkově nejchudší kraj ve srovnání s
dlouhodobým průměrem 1981-2010 byl kraj Liberecký (80 %).
Z údajů let 1961 – 2019 vyplynulo, že srážkově nejvydatnější byl v průměru rok 2010 s 867 mm, což
představuje 129 % dlouhodobého průměru. Naopak nejsušší byl rok 2003 s pouze 504 mm (75 %
dlouhodobého normálu).
Úhrn srážek za období 7/2009 – 6/2019, dle údajů stanic, který zpracoval Český hydrometeorologický ústav
Plzni je zveřejněn v příloze.
Již dne 23. 1. 2020 byly zveřejněny souhrnné údaje o teplotě v roce 2019, které uvádí, že “Máme za sebou
další mimořádně teplotně nadnormální rok”, co se teploty vzduchu týče, i když nás nedoprovázelo tolik
horkých vln jako v extrémních letech 2015 a 2018. Průměrná teplota činila 9,5 °C, což je o 1,6 °C více, než
kolik činí dlouhodobý průměr 1981-2010 a o 2,0 °C více, než kolik činí normál 1961-1990. Všechny měsíce
vykazovaly průměrnou teplotu nad dlouhodobým průměrem 1981-2010 s výjimkou května, kdy byla teplota
pod hodnotou dlouhodobého průměru o 2,3 °C. Naopak nejvýrazněji nadnormální byl červen s odchylkou
4,9 °C nad dlouhodobý průměr. Celkově se jednalo o druhý nejteplejší rok v historii souvislého měření,
teplejší byl pouze předchozí rok 2018 o 0,1 °C. Z průměrných ročních teplot v České republice za období
1961 až 2019 je patrný jasný stoupající trend. Na počátku tohoto období byl roční průměr většinou kolem 6
až 7 °C, vůbec nejchladnější byly roky 1961, 1980 a 1996 s ročním průměrem 6,3 °C. Od začátku nového
milénia byl nejchladnější rok 2010 (7,2 °C). Od roku 2014 pak zaznamenáváme roční průměry pouze nad 8,5
°C.
Počasí v obci odpovídalo výše uvedenému. Již pátým rokem za sebou (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) nás
trápilo sucho, resp. především vzniklý srážkový deficit, který způsobil pokles hladin spodní vody. Městský
úřad Třebíč, odbor životního prostředí, vydal opatření, v němž bylo zakázáno odebírat povrchovou vodu
z vodních toků a z vodních děl (např. nádrží). Současně v rámci maximálního šetření stanovil omezení
nakládání s vodou - nebylo dovoleno mytí aut, zalévání trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných
ploch.
Díky příležitostným srážkám však nebyla tráva úplně zprahlá, jak v předchozích letech.
Poslední srpnový den přinesl odpoledne srážky a prudké ochlazení - pokles teplot na hodnoty, které cca
odpovídaly dlouhodobému průměru, tak jak tento měsíc známe, tzn. chladná rána, příjemné polední teploty
kolem cca 20°C.
Mírná zima, teplé jaro se studeným májem, kdy květnové mrazíky způsobily pomrznutí květů a téměř
žádnou vlastní úrodu ovoce, horké léto, kdy tropické dny a noci se vyskytovaly především v červnu a
v druhé polovině srpna, příjemný teplý podzim se srážkami.

Dne 10. 3. 2020 zveřejnil ústav překlad a grafické zpracování komplexní zprávy Světové meteorologické
organizace o stavu globálního klimatu 2019. Zpráva se zabývá celou řadou faktorů a popisuje jejich vývoj v
minulém roce. Obecně lze situaci shrnout tak, že se bohužel klima rychle mění a to se projevuje celou řadou
změn, jak ukazuje právě infografika – viz příloha.
Zdroj: https://chmibrno.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/who2019.jpg

V srpnu byla v obci zprovozněna meteostanice, jejíž naměřené údaje jsou zveřejňovány na portále
https://www.in-pocasi.cz. K dispozici tak máme přesné naměřené údaje o teplotách, srážkách, tlaku vzduchu,
větru a to v přehledném provedení. Údaje jsou zaznamenávány v ½ hodinových intervalech. Meteostanice je
v soukromém vlastnictví občana obce pana Antonína Krejčího.
Zdroj: https://www.in-pocasi.cz/aktualni-pocasi/petrovice_trebic/

Setkání v obci
Ve dnech 11. a 12. května (sobota a neděle) se v kulturním domě konalo „Setkání hasičských sborů z obcí
Petrovice“. Pozvání do obce přijalo osm hasičských sborů, jejichž zástupci se vzájemně informovali o svých
zkušenostech z činnosti sboru i z dění v obci. Večer se konala pro přítomné a všechny členy SDH Petrovice
taneční zábava, v neděli dopoledne pak prohlídka celé obce.
Akce se v některých z obcí, které mají ve svém názvu Petrovice, koná každoročně. V naší obci se konala
poprvé v roce 2009. Někteří z přítomných měli s sebou i fotografie z tohoto prvního setkání zde a tak bylo
možné porovnat proměny některých míst i osob.
Na akci byla vysvěcena dřevěná ručně vyřezávaná soška svatého Floriána, kterou vyhotovil pan František
Fiala, konečnou povrchovou úpravu nátěry provedla paní Jaroslava Vaňková – občané obce a byla jejich
darem Sboru dobrovolných hasičů v obci.
Svatý Florián je katolický světec, mučedník, (nar. roku 250 v Dolních Rakousích, úmrtí 4. května 304 v Enns
Rakousku, popraven utopením v řece Emži). Je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm tj.
hasičů, hutníků, kominíků. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou
na hašení, případně přímo hasící požár.

Celkově se jednalo o zdařilou akci, přestože počasí v ony dva dny pořadatelům zrovna nepřálo. Bylo škoda,
že společenské části akce se zúčastnilo málo členů sboru, přestože všichni obdrželi osobní pozvánky.
Obec se na pořádání akce spolupodílela organizačně i finančně, kdy uhradila vystoupení hudební skupiny a
dodala drobné propagační předměty obce.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
Starostou SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Petrovice se v lednu stal Ing. Zdeněk Jeřábek, který stál
v čele tohoto spolku již v období od 25. 2. 2000 do 27. 1. 2007 a nahradil Mgr. Petra Padrnose, nyní starostu
obce. Funkci starostu spolku v minulosti vykonával také člen zastupitelstva obce Jiří Března.
K 31. 12. měl spolek celkem 109 členů - 76 mužů (z toho 5 mladých hasičů ve věku do 18 let) a 33 žen.
Kultura, sport a společenské akce
V obci byly pořádány všechny tradiční akce.
Přehled akcí:
1. 1. – Novoroční pochod.
Tentokrát trasa vedla od budovy obecního úřadu po komunikaci kolem střediska zemědělského
družstva ke Krahulou s výstupem na horu a zpět přes Sokolí.
26. 1. – Hasičská veselice, pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, účinkující MACHEN music.
16. 2. – Dětský karneval (kulturní dům), pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
Účinkující: BOBO divadlo Jihlava.
12. 4. - Čistá Vysočina, organizátor Kraj Vysočina, spolupráce obec Petrovice.
Jednalo se o XI. ročník akce, přičemž obec Petrovice se zapojila podesáté.
30. 4. – Pálení čarodějnic ve sportovním areálu. K pálení byl dodán dřevní odpad z lesů obce. Zajištění akce
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice. Vzhledem k těžbě v lesích a množství dřevního odpadu se
jednalo asi o jednu z největších hranic k pálení v historii obce.
Vzhledem k velmi suchému počasí a množstvím požárů na celém území republiky zvažovaly krajské
hasičské složky vydání zákazu této akce.
6. 5. – Mše svatá před místní kaplí (sloužil P. Jacek Kruczek), pořadatel obec Petrovice.
6. 5. – Položení kytice k památníku padlých ve II. světové válce, pořadatel obec Petrovice.
25. 6. – Přivítání prázdnin, akce ve sportovním areálu Petrovice, pořadatelé obec Petrovice ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Petrovice.
Účinkující divadlo Jana Hrubce.
20. 7. – Taneční zábava se skupinou Nová Kůže, pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
17. 8. - Taneční zábava se skupinou Matador, pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
29. 9. - Pečení brambor ve sportovním areálu. Pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
8. 9. – Pouťová neděle. Vystoupení dechové hudby Horané. Pořadatelé obec Petrovice a Sbor
dobrovolných hasičů Petrovice. Vystoupení a posezení bylo plánováno ve sportovním areálu, avšak
vzhledem k počasí byla akce přeložena do kulturního domu.
28. 11. - Adventní tvoření, pořadatel mateřská škola ve spolupráci s obcí Petrovice.
1. 12. – Adventní setkání - rozsvícení vánoční výzdoby kaple v obci, pořadatel obec Petrovice, kulturní
program Mateřská škola Petrovice.

V prostorách kaple byl opět panem Františkem Fialou instalován ručně vyřezávaný betlém, který byl
přístupný veřejnosti také v několika dalších dnech.
Petr Hons opět pořádal dvě taneční zábavy v kulturním domě určené převážně mladé generaci.
28. říjen je státním svátkem Dne vzniku samostatného československého státu. Kytici k památníku padlým
položili členové zastupitelstva obce již dne 24. 10. před zahájením svého zasedání.
17. listopad je státním svátkem Dne boje za svobodu a demokracii, neboť jsme si připomínali 30 let od pádu
komunistického režimu, v tento den se v 17 hodin 11 minut rozezněly zvony na všech kostelích a kaplích
jako připomínka tohoto dne.
Ve sportovním areálu se opět konalo několik soutěží v požárním sportu např. okresní kola soutěže družstev
v požárním sportu. Nejvýznamnější soutěže:
13. 7. - "O putovní pohár SDH Petrovice". Soutěž je zařazená do soutěže Extraligy ČR v požárním útoku.
Tuto soutěž opět podpořila obec Petrovice úhradou pohárů pro soutěžní družstva mužů a žen
umístěných na 1. – 3. místě.
14. 9. - XVII. ročník soutěže v požárních útocích "Memoriál Josefa Honse".
Technické a organizační zajištění všech soutěží realizoval Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Obyvatelstvo
K 31. 12. bylo v obci evidováno 421 osob s trvalým pobytem – 200 mužů a 221 žen.
V průběhu roku došlo k těmto změnám:
Narodily se čtyři děti: Stela Uhrová, Lukáš Malec, Mia Effenbergerová, Zuzana Šoustalová.
Zemřelí: Eva Nestrojilová, (61 let), č.p. 114, Miroslav Barák, (52 let), č.p. 36, Jaroslav Kučera (57 let), č.p.
77.
V tomto roce byla smrt v naší obcí příliš krutá, neboť v současné době je průměrný statistický věk dožití
uváděn pro ženy cca 82 let, pro může cca 76 let.
Naši spoluobčané zemřeli z důvodu onkologického onemocnění – v jeho důsledku nebo v souvislosti s
komplikacemi při léčbě, neboť chemoterapeutická léčba cytostatiky je pro organismus náročná a má spoustu
negativních vedlejších účinků.
Přestože se neustále zlepšuje diagnostika nádorů moderními zobrazovacími metodami – výpočetní
tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR), ultrazvukem, pozitronovou emisní tomografií (PET), a také
možnosti léčby nemocných, neboť v posledních letech je k dispozici léčba širokou škálou cytostatik cíleně
vázaných k citlivosti nádoru na základě jeho laboratorního posouzení, prováděna je radioterapie (zacílené
ozařování) a stále častěji je využívána také biologická, příp. související hormonální léčba, jedná se o
onemocnění, které je jedním z nejčastějších důvodu úmrtí.
K trvalému pobytu se v obci přihlásilo 5 osob, odhlásilo se 10 osob.

Mateřská škola
Pro školní rok 2019/2020 (k 1. září 2019) bylo do mateřské školy v obci přihlášeno 25 dětí.
Chod školského zařízení předškolní výchovy zajišťují (personální zajištění): ředitelka (Lenka Dostálová),
učitelka (Mgr. Martina Suchnová), pomocný pedagog (asistentka) a pracovník obchodního provozu tj.
evidence potravin a stravování (Květa Zelingerová), nepedagogický pracovník vykonávající práce školní
výdejny obědů, přípravu svačin, přesnídávek včetně pitného režimu a úklidové práce (Hana Hujková).
Organizace jako příspěvková organizace obce má samostatně vedené účetnictví, které vede Helena Moudrá.

Zastupitelstvo obce
Zasedání se uskutečnila 14. 2. (přijato 27 usnesení), 11. 4. (22 usnesení), 23. 5. (21 usnesení), 20. 6.
(24 usnesení), 12. 9. (18 usnesení), 24. 10. (24 usnesení), 21. 11. (20 usnesení), 20. 12. (23 usnesení).
Vždy byly řešeny záležitosti obce v její samostatné působnosti – tj. záležitosti majetkoprávní, organizační a
finanční. Zápisy ze zasedání a přijatá usnesení jsou občanům zveřejňovány na internetových stránkách obce
a jsou k dispozici k náhlednutí na obecním úřadě.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, konají se však téměř vždy bez přítomnosti občanů.

Kriminalita v obcí
Nejsou známy žádné závažné delikty na úseku kriminality v obci.
Volby – volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května se konaly volby poslanců do Evropského parlamentu jako zástupců České
republiky. Volební období poslanců je pět let. Evropský parlament má nyní 705 poslanců (stav od 1. 2.
2020), přičemž Česko zastupuje 21 poslanců.
Voleb se zúčastnilo 40 jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic.
Do seznamu voličů v obci bylo zapsáno 349 osob. K volbám se dostavilo 79 voličů, kteří odevzdali svůj hlas
12 kandidujícím subjektům. Volební účast v obci činila 22,636 %. V celé České republice dosáhla 28,72% a
byla hodnocena jako vysoká s jednoznačným překvapením politologů. Dle jejich názoru k této účasti přispěla
voličsky zajímavá témata, jako třeba dvojí kvalita potravin výrobci (nadnárodních společností) do různých
států Evropské unie.
Průběh voleb v obci jako volebním okrsku zajišťovala okrsková volební komise ve složení: Stanislava
Nosálová (předseda), Milada Padrnosová, Marie Lorencová, Petra Vyskočilová ml., Helena Moudrá
(zapisovatelka).
Ostatní události – Státní smutek dne 12. října
Dne 1. 10. zemřel ve věku 80 let (narodil se 14. července 1939) nejpopulárnější zpěvák všech dob Karel
Gott. Populární hudbě se věnoval a koncertoval 60 let a oslovil miliony posluchačů několika generací po
celém světě. Jeho popularita v německy mluvících zemích byla obrovská. V době jeho největší popularity
absolvoval 300 koncertů ročně. V letech 1965–2019 prodal 50 milionů nosičů desek, přičemž během kariéry
vydal 293 sólových alb a nazpíval 978 písní.
V průběhu své zpěvácké kariéry Karel Gott 42krát zvítězil v anketě Zlatý slavík (resp. od roku 1996 Český
slavík), a to v letech 1963–1966, 1968–1981, 1983–1984, 1989–1990, 1996–1997, 1999–2011, 2013–2017,
pětkrát skončil druhý (1967, 1982, 1991, 1998 a 2012) a třikrát třetí (1985, 1986 a 1987). V letech 1992–
1995 se ankety Zlatý slavík ani Český slavík nekonaly.
Zdroj: https://www.karelgott.com/

Závěrečné poslední rozloučení – pohřeb se státními poctami se konal 12. 10. od 12.00 hodin v Katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Pro veřejnost byla rakev s ostatky vystavena v prostorách budovy Žofín dne 11. 10. v době od 8:00 do 22:00
hodin.
Zapálením svíček a položením květin si jeho památku uctívali lidé nejen na území České republiky. Na
mnoha místech měst a obcí (radnicích, kulturních střediscích) bylo možné podepsat se do kondolenční
knihy.
Před jeho domem v Praze, ulici Nad Bertramkou, bylo postupně zapáleno 33 tisíc svíček.
Taková to úcta nebyla snad nikdy vyjádřena žádné osobnosti našich dějin. Stav v zemi byl porovnáván
s úmrtími osobností prezidentů T. G. Masaryka, Ludvíka Svobody a Václava Havla.
V čem byl Karel Gott tak výjimečný, je běžné, že osoba ze showbysnysu je takto uctěna? Toto asi nejlépe
vystihuje tato glosa, jejíž část zveřejňuji:
„Politikům nemusíme jejich gesta a projevy soustrasti věřit. Smutek však padl na milióny lidí, kteří z toho
nemohou a nechtějí vytřískat ani peníze ani slávu. Umřel někdo, kdo jim byl blízký a to bez ohledu na to, zda
šíleli na jeho koncertech, nebo si raději pouštěli punk.
Emoce a úvahy o poctách pro zesnulého nejsou ani nemístné ani výstřední. Umělci bývají vyznamenáváni a
váženi. V Británii povyšuje královna rockové a poprockové zpěváky do šlechtického stavu. Francie
vyznamenává své (i zahraniční) mistry čestnými rytířskými řády.
V zemi zmítané malichernými třenicemi má upřímné truchlení nad slavným zpěvákem i lehkou vůni
hvězdného Listopadu: Pojďme si odpustit, nevyčítejme si minulost, nechytejme se za slovo. Neponižujme se
navzájem. Co se stalo, stalo se. Karel Gott se snažil dělat nejlépe to, co uměl nejlépe. Stál o to, aby ho lidi
měli rádi. A oni měli.
Kdo tam byl, nezapomene to. Karel Kryl a Karel Gott spolu zapěli československou hymnu. Václavské
náměstí, které bylo tehdy srdcem revoluce, ztichlo dojetím a potom propuklo v jásot. Režisér dramatických
vystoupení na balkóně Melantrichu, Václav Havel, nemohl najít lepší symbol sametového převratu. Národní
umělec Husákova a Jakešova režimu a vyhnanec zpívají spolu největší národní píseň. Každý jiný, oba však
skvělí umělci a oba milovaní lidmi. Nechceme odplatu a sváry, chceme lásku a smíření, to bylo motto
revoluce. Že nebylo naplněno, je už jiná historie.“
Zdroj: https://www.denik.cz/komentare/glosa-martina-komarka-k-umrti-karla-gotta-smireni-20191003.html

Písničky nás provázejí celým naším životem, vnímáme je, když je nám hezky a veselo i ve chvílích
smutných, těžkých a závažných, protože jejich texty vyjadřují naše přání a pocity – vždyť: Když milenky
pláčou, Jdi za štěstím, Být stále mlád, Když muž se ženou snídá…. To jsou názvy písní, které Karel Gott
nazpíval.
Obec uctila památku tohoto umělce v souladu s usnesením Vlády ČR vyvěšením vlajky předepsaným
způsobem.
Vyhlášení smutku však neznamenalo, že by se rušila všechna sportovní utkání či kulturní akce. Rozhodnutí
bylo na každém pořadateli, za vyjádření úcty je považována např. minuta ticha při zahájení akce apod.

Ostatní události – svět
Na uplynulý rok lze vzpomínat jako na rok rozsáhlých lesních požárů po celém světě (např. v Rusku,
Kanadě, Peru). V amazonském pralesu letos planeta přišla o více než 900 tisíc hektarů stromů. Tomuto
pralesu se přezdívá „zelené plíce planety“, neboť produkuje zhruba 20% kyslíku na zemi a absorbuje milióny
tun emisí. Lesní požáry v Brazílii jsou každoroční záležitostí, avšak aktuální rozsah společně s legálním i
ilegálním odlesňováním pro potřeby farmářů za podpory brazilského prezidenta, který klade více důraz na
ekonomiku než na ekologii, vyvolával rozsáhle politické diskuse. Požáry byly předmětem značného
mezinárodního zájmu a byly například jedním z hlavních témat projednávaných na summitu skupiny
vyspělých ekonomik G7.
Rozsáhlé požáry vypukly v prosinci v Austrálii, kdy na jižní polokouli vrcholí léto. Austrálie je kontinent,
který patří mezi nejvíce náchylný k přírodním požárům. Požáry buše jsou zde součástí přirozeného
krajinného cyklu, avšak tentokrát byla spálena plocha 186 260 km², zničeno zde bylo více než 2500 budov,

vč. 1300 obytných domů. Požáry si vyžádaly oběti na životech osob, velmi vážně zasáhly stavy zvěře,
uhořely tisíce volně žijících koal a dalších zvířat. Záběry z Austrálie vyvolaly mimořádnou vlnu solidarity po
celém světě. Česká republika nebyla výjimkou. Dobrovolníci šili vaky pro malé klokánky, např. na
sbírkovém kontu ZOO Praha se k 13. červenci 2020 sešlo 22.807.743,59 Kč (tj. 1.355.578,49 AUD) od
18.299 dárců. Většina peněz již byla v souladu s účelem sbírky rozdělena. První část směřovala na akutní,
zejména veterinární péči, další pak na podporu dlouhodobých projektů.
V říjnu Turecko vpadlo so Sýrie, což bylo obecně považováno za porušení mezinárodního válečného i
humanitárního práva. Operace byla směřována do míst, kde žijí většinou Kurdové, kteří bojovali proti
takzvanému Islámskému státu. Turecko svůj vpád odůvodňovalo vyčistěním oblastí u tureckých hranic od
teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Situací se zabývala i Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky, která přijala toto stanovisko:
Poslanecká sněmovna:
1. vyjadřuje solidaritu se syrským obyvatelstvem, jehož velká část žije ve velmi obtížných podmínkách,
miliony lidí byly interně vysídleny či byly nuceny uprchnout do zahraničí, turecká invaze tuto humanitární
krizi pouze dále prohloubí a zvýší utrpení civilního obyvatelstva včetně žen a dětí;
2. odsuzuje invazi Turecka na území Sýrie jako porušení mezinárodního práva;
3. vítá rozhodnutí vlády České republiky o pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál do Turecka v
rámci koordinovaného postupu členských států Evropské unie;
4. vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady požadoval, aby
Evropská rada uložila Evropské komisi vypracovat návrh ekonomicko-politických opatření, jejichž cílem by
bylo donutit Turecko k zastavení vojenských operací;
5. odsuzuje brutální vraždu Hevrin Chalafové, generální tajemnice strany Budoucnost Sýrie, údajně
spáchanou protitureckými ozbrojenci, tento zločin stejně jako mnoho dalších musí být vyšetřen a pachatelé
potrestáni;
6. kategoricky odmítá výhrůžky Turecka vůči státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy.
Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13240

Turecko je součástí NATO a byli jsme tak svědky nebývalého svévolného postupu jednoho z členských států
tohoto atlantického společenství v rozporu s Washingtonskou úmluvou, který se uchýlil k útoku na jiný stát s
cílem využít jeho oslabení a velmi složité situace v daném regionu a naplnit vlastní geopolitické cíle. Státy
Evropy byly vydírány ve smyslu „buď všichni přivřete oči a necháte nás naplňovat naše vlastní zájmy, nebo
otevřeme stavidlo migrace.“ V Turecku se nachází cca 3,6 milionu syrských uprchlíků. Evropská unie
poskytuje Turecku finanční podporu na péči o tyto uprchlíky. Celková částka finanční pomoci má činit dle
smlouvy mezi Tureckem a Evropskou unii z roku 2016 do roku 2019 šest miliard eur (156 miliard Kč).
V Petrovicích dne 1. září 2020

Zpracovala: Helena Moudrá

Projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. září 2020

