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1. Úvod
V mé práci vám povím něco málo o Petrovicích, kde od narození bydlím. Toto téma
jsem si vybral, protože si myslím, že naše vesnice má velmi zajímavou historii a
lokaci. Petrovice nejsou velké - bydlí zde kolem 600 obyvatel, kteří dokázali
vybudovat krásnou moderní obec. V této práci se zaměřím na historii Petrovic a
některá zajímavá místa v obci a jejím okolí.

zdroj: https://turistickyatlas.cz/vse/misto/166_petrovice.html
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2. Informace
2.1 Historie a současnost
Tato oblast mohla být obydlena již v 6. století slovanskými kmeny, ale první písemná
zmínka o Petrovicích je z roku 1374 v této době zde byla tvrz, která byla v roce 1406
vypálena a později v 15. století zanikla. Od roku 1446 obec patřila do rájeckého
panství a od této události se vývoj a dějiny Petrovic spojily s městem Rájec.
Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven někdy ve středověku, ale v roce 1775 byl
renovován v barokním stylu, který je zde vidět dodnes.
Na velkém kopci u Petrovic byl v roce 1885 postaven větrný mlýn.
Od roku 1922 byla sepisována kronika obce. V roce 1927 byla v obci zavedena
elektřina. V roce 1984 byla obec úřednickým rozhodnutím připojena k obci Sloup,
z vesnice se stala osada. Zavřela se farnost, zanikla samostatná radnice a byl
prodán objekt školy. Dnes jsou Petrovice opět samostatně fungující obec. Byl zde
obnoven chod radnice, fungující školství i duchovní život. Veřejné prostranství i
krajina jsou obnovovány.
Mnoho starých nebo poničených budov bylo přestavěno nebo zrenovováno, na
příklad bývalá restaurace byla přestavěna na obecní byty a jeden opuštěný dům byl
přestavěn na hasičku. Později byl zrekonstruován i kulturní dům a obecní úřad. Od
roku 1994 je starostouobce Vladimír Paulík. V roce 2003 začala výstavba nových
obecních bytů, ve kterých bydlí lidé od roku 2006
V obci jsou rozmístěny informační tabule s historií objektů a jejich proměn.

zdroj: http://www.povetrnik.cz/vetrne-mlyny/detail/86
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2.2 Okolí a příroda
Petrovice se nachází na Drahanské vrchovině severovýchodně od Blanska a sousedí
s obcí Žďár, Sloup, Veselice a Karolín. Část obce se nachází v Moravském krasu.
V obci ve směru na Veselici se nacházejí rybníky a obec obklopují lesy. Nejvyšším
místem Petrovic je „Zaječí kopec“, má výšku 581 m n. m.
Původně středověká dědina se v průběhu staletí postupně měnila a vyvíjela. Zůstala
zde snaha stavět domy v úzkém sepětí s okolní krajinou.
V obci se nachází mateřská škola, kulturní dům s obecním úřadem, areál
zemědělského družstva, azylový dům, dům s pečovatelskou službou, obchod, kostel
sv. Petra a Pavla, hasičská zbrojnice s klubovnou, nová lipová alej, bývalý větrný
mlýn, dětská hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt.

zdroj: https://mange.rajce.idnes.cz/2014_03_02_Blansko-Podvrsi-Petrovice-Rajec/
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2.3 Volný čas
V obci působí několik spolků. Nejstarším jsou dobrovolní hasiči. Působí zde ještě
oddíl stolního tenisu, sportovní klub požárního sportu a fotbalisté.

2.3.1 Stolní tenis
Stolní tenis je v obci oblíbený, vznikl v roce 1957 a o 3 roky byl založen oddíl stolního
tenisu. V té době hráli za obec dvě družstva v okresní soutěži a postupem času se
oddíl rozrůstal. V současnosti má 19 aktivních členů, kteří hrají ve čtyřech týmech.
Každoročně jsou pořádány vánoční a velikonoční turnaje.

zdroj: https://stolni-tenis-petrovice.webnode.cz/fotogalerie/

2.3.2Včelí stezka
Jeto naučná stezka, jejímž cílem je seznámení s životem včel, hospodářským
významem a historií včelařství. Je 3 km dlouhá a má 10 zastavení. Stezka začíná u
konce obce směrem na Veselici a pokračuje polní cestou směrem na „Větřák“.
Poslední panel navazuje na včelí muzeum ve vedlejší obci Veselice.

zdroj: http://www.my-face.cz/cisla/myface-27.pdf
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2.3.3Požární sport
V obci je klub požárního sportu, který se účastní závodů Velké ceny Blanenska
v požárním útoku.

zdroj: https://www.facebook.com/184057247015/photos/a.390940047015/10153795168032016/?type=3&theater

2.3.4 Sbor dobrovolných hasičů
Byl založen v roku 1894. Během let byli hasiči vybavováni různou technikou, kterou
využívali při hašení požárů a jiných událostí. V roce 1972 byla vybudována požární
nádrž a stožár na sušení hadic. V roce 2004 byla otevřena nová hasičská zbrojnice,
kam byla přestěhována zásahová jednotka a později dobrovolní hasiči. Dobrovolní
hasiči pořádají letní tábor pro mládež a děti z obce. Udržují tradice jako je
masopustní průvod, pálení čarodějnic a pouťové zábavy. Od roku 2003 začal sbor
pořádat Setkání hasičů Petrovic z ČR, které se koná v některé z obce Petrovice, dále
navázal sbor příhraniční spolupráci se sborem z Petrovic u Bytče na Slovensku,
pořádají spolu různé akce. Mladí hasiči soutěží v Okresní lize mládeže, kde se drží
na předních místech, předchozí rok vyhráli v celorepublikové soutěži.

zdroj: starosta obce
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2.4 Služby v obci
2.4.1 Školství
V obci je mateřská škola, která byla otevřena v roce 2010. Je moderně vybavená a
její součástí je velká zahrada. Mateřská škola pořádá akce samostatně nebo
s pomocí obce.
V budově školky funguje dětská skupina pro předškolní děti, které nenavštěvují
školku.

zdroj: https://ms.oupetrovice.cz/

2.4.2 Sociální služby
Je zde dům s pečovatelskou službou pro seniory. Ubytovaní klienti využívají služeb
pečovatelek, jakými jsou například nákup, úklid a pomoc při zvládání denních
činností. Tyto služby jsou poskytovány i v domácím prostředí.
Další službou je azylový dům pro matky s dětmi „Lávka“. Služba je využívána
matkami bez bydlení.

zdroj: https://www.oupetrovice.cz/pecovatelska-sluzba/

zdroj: https://www.oupetrovice.cz/azylovy-dum/
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3. Zajímavá místa
3.1 Kostel sv. Petra a Pavla
První zmínka o kostelu je z roku 1219, nynější kostel byl stavěn v roce 1733 – 35. Byl
postaven na místě starého původního kostela, v jehož základech se nalezlo při
bourání několik starých křížů a erbovních kamenů a malá hrobka, v níž ležela mrtvola
v dlouhém černém šatě s knihou v ruce. Hrobka byla zazděna.
V roce 1934 kostel vyhořel, ale byl opraven v barokním stylu. Kostelní věž je vysoká
26 metrů, v roce 1970 byla dokončena její renovace. Starý velký zvon pukl roku 1799
a byl nahrazen nynějším.
Později v roce 2002 byl renovován znovu a dodnes je udržován. Kostel je obklopen
hřbitovem a zdí. Před kostelem je kříž, který není původní, ale je to kopie originálu.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrovice_(okres_Blansko)

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrovice_(okres_Blansko)

zdroj: https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/doubravice-kunicky-petrovice-blansko-11842245/photo-7243904

10

3.2 „Větřák“
„Větřák“ je starý větrný mlýn z roku 1848, který byl postaven na velkém kopci. V roce
1964 vyhořel a zbyly jen kamenné zdi. Dnes nemá lopatky a má novou střechu. V 70.
letech byl přestavěn na hotel. Dnes je z něj soukromý objekt.

zdroj: http://povetrnik-cz.svethostingu-tmp.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006011802

3.3 Památník Alfonsi Lakotovi
Památník je u „Větřáku“ na boku silnice. Alfons Lakota byl policista, který byl
zastřelen dvěma vojenskými zběhy v roce 1967. Po smrti dostal vyznamenání „za
statečnost“ od prezidenta republiky.

zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Alfonsi_Lakotovi,_Petrovice,_okres_Blansko.jpg
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3.4 Jezdecký oddíl
V obci působí jezdecký oddíl, který poskytuje poznávací jízdy na koni po okolí.
Věnuje se nesportovní a oddechové turistice. Klub pořádá vyjížďky po Moravském
krasu na koni, v kočáru, bryčkou nebo koněbusem. Jízdu na koni si mohou vyzkoušet
iti, co na koni jezdit neumí.

zdroj: https://myshakcz.rajce.idnes.cz/Hubert_2016_-_2.cast

3.5 Penzion u Hraběnky
Je to penzion rodinného typu, který k ubytování nabízí pro relaxaci a odpočinek i
malý wellnes. Restaurace nabízí tradiční českou a moravskou domácí kuchyni, denní
i víkendové menu.
Historie této budovy je úzce spjata s hraběnkou Karolínou z Rogendorfu. První
zmínky o budově „Dolní hospoda“ jsou z roku 1730. Budova byla mnohokrát
prodána, nyní je k poctě dřívější majitelky přestavěna v penzion „U hraběnky“.

zdroj: vlastní fotky
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4. Závěr
Doufám že, Vás moje práce zaujala, protože si myslím, že moje vesnice má
zajímavou historii a její okolí je krásné. V průběhu této práce jsem se naučil lépe
pracovat s Wordem a Powerpointem a dozvěděl se něco nového o minulosti a
současnosti naší obce.

5. Resumé
I hope that my work was interesting you, because I think that my village has a
fascinating history and its surrounding is beautiful. While working on this paper I
learnt to use Word and PowerPoint better and I found out a lot of information about
the past and present of our village.

6. Zdroje

Starosta obce

Obecní kronika, 1922

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrovice_(okres_Blansko)
https://www.oupetrovice.cz/
http://sdhpetrovicebk.wz.cz/
https://stolni-tenis-petrovice.webnode.cz/
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