
ZPRAVODAJ OBCE
P E T R O V I C E

ročník 11, číslo 2/2018 (duben - červen)

Petrovice před více než sto lety na dobové pohlednici. 
Poskytl Bořivoj Šidlo.
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Dne 21. dubna 2018 byla slavnostně zahájena 5. sezóna prohlídek doškové chalupy. 
Tentokrát byl doprovodný program zaměřen na módu a krejčovské řemeslo.

Foto: Jan Sucharda (2x) a archiv OÚ (2x)
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Ze zasedání zastupitelstva obce

80. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. dubna 2018
•	 ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2616 v k. ú. Petrovice u Moravského 

Krumlova o výměře 567 m2, druh pozemku vinice panu Z. B. Cena za 1 m2 je 15 Kč. 
•	 ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 2671 o výměře 362 m2 a p. č. 2599 

o výměře 415 m2, oba druh pozemku vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova 
kupujícímu J. S. za cenu 15 Kč za 1 m2.

•	 ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 2645 o výměře 361 m2 a p. č. 2607 
o výměře 389 m2, oba druh pozemku vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova 
kupujícímu J. Z. za cenu 15 Kč za 1 m2.

•	 ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2631 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova o výměře 548 m2, druh pozemku vinice panu P. T. za cenu 15 Kč za 1 m2.

•	 ZO projednalo a schválilo směnu pozemku p. č. 2957 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova o výměře 493 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví obce Petrovice za 
pozemek p. č. 2751 o výměře 456 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví R. H. Cenu 
za rozdíl výměr 37 m2 x 40 Kč za 1 m2, tj. celkem 1480 Kč doplatí R. H.

•	 ZO projednalo organizační zajištění zahájení 5. sezóny prohlídek doškové chalupy dne 
21. dubna 2018. Schůzka účinkujících a zastupitelů na domluvu se bude konat v úterý  
17. dubna v 19 hodin v kulturním domě. 

•	 ZO vzalo na vědomí informaci starostky o podání žádosti Nadaci ČEZ o dotaci ve výši 
240 000 Kč na opravu střešního pláště mateřské školy.

•	 ZO projednalo a schválilo zapojení obce do Malého festivalu loutky 2018 konáním jednoho 
loutkového představení. Obec navrhuje termín konání v neděli 9. září 2018 v 10 hodin 
v sále kulturního domu. Příspěvek obce na představení činí 1000 Kč.

•	 ZO projednalo žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o stanovisko ke 
stávajícímu a budoucímu využití pozemků v okolí kulturního domu. ZO uložilo starostce 
vypracování požadovaného stanoviska.

•	 ZO projednalo a schválilo zapojení obce do společné mikroregionální akce 
Moravskokrumlovskem na kole. Akce se bude konat v sobotu 12. května.

•	 Starostka informovala ZO o setkání starostů ve Znojmě s vedením Jihomoravského kraje.

81. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. dubna 2018
•	 ZO projednalo a schválilo prodej parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova 

kupujícímu T. V.: p. č. 2282/1 lesní pozemek o výměře 2091 m2 za cenu 17,50 Kč/m2,  
p. č. 2490 trvalý travní porost o výměře 991 m2 za cenu dle bonity, p. č. 2491 trvalý travní 
porost o výměře 1718 m2 za cenu dle bonity, 2 parcely vzniklé podle geometrického plánu 
č. 418-366/2017: p. č. 613/34 ostatní plocha o výměře 208 m2 za cenu 40 Kč/m2, p. č. 
613/36 ostatní plocha o výměře 7 m2 za cenu 40 Kč/m2, celková cena 50 765 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo nákup parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova od 
prodávajícího T. V.: p. č. 2845 ostatní plocha o výměře 736 m2, 616/12 ostatní plocha 
o výměře 62 m2, 613/22 ostatní plocha o výměře 306 m2, 613/21 ostatní plocha  
o výměře 11 m2, 304/8 vodní plocha o výměře 90 m2, 1703/8 ostatní plocha o výměře  
12 m2, 1703/9 ostatní plocha o výměře 15 m2, 1703/10 ostatní plocha o výměře 12 m2  
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za celkovou cenu 52 248 Kč.
•	 Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi z 59. členské schůze DSO 

Moravskokrumlovsko dne 23. 4. 2018.
•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 12-16/2018 mezi 

DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem převodu je smrkový stojan na 
malovanou mapu v ceně 12 947 Kč.

•	 Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi ohledně připravovaných koloběžkových 
závodů v katastru obce ve dnech 1. a 2. září. Informace občanům budou zveřejněny 
v červencovém čísle obecního zpravodaje.

•	 ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2629 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova o výměře 547 m2, druh pozemku vinice, panu M. H. Cena za 1 m2 je 15 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku p. č. 2628 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova o výměře 619 m2, druh pozemku vinice, panu M. T. za cenu 1 Kč za 1 m2 a rok, 
tj. 619 Kč ročně.

•	  ZO pověřilo starostku zasláním žádosti na Biskupství brněnské ohledně setrvání nynějšího 
děkana o. Pavla Bublana v naší farnosti.

82. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. května 2018
•	 ZO projednalo a schválilo návrh Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2017. Návrh 

bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu. 
•	 ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2018, které schválila starostka ke dni  

30. 4. 2018, viz příloha.
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2018, viz příloha.
•	 ZO projednalo a schválilo organizační zajištění cyklo akce Moravskokrumlovskem na kole 

v sobotu 12. 5. 2018.
•	 ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 12. 2005 mezi 

obcí Petrovice a TJ Petrovice, z. s.
•	 ZO vzalo na vědomí Darovací smlouvu mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Petrovice. 

Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 3000 Kč na náklady spojené se zahájením  
5. sezóny prohlídek v památkově chráněné doškové chalupě v Petrovicích. 

•	 ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 2642 o výměře 362 m2 a p. č. 2610  
o výměře 381 m2, oba druh pozemku vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova panu 
L. Č. za cenu 15 Kč za 1 m2.

•	 ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ Petrovice 
v době hlavních prázdnin od 16. 7. do 3. 9. 2018.

•	 ZO vzalo na vědomí informaci starostky o provedené závěrečné kontrole nestavební akce 
programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny s názvem Lesopark v Petrovicích. 
Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR doporučuje ukončit akci 
závěrečným vyhodnocením a přiznat dotaci z programu Podpora obnovy přirozených 
funkcí krajiny.

•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej parcel ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. 
Petrovice u Moravského Krumlova: p. č. 612/3 o výměře 64 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a p. č. 613/4 o výměře 229 m2, druh pozemku ostatní plocha.

•	 ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku p. č. 2619 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova o výměře 571 m2, druh pozemku vinice, panu J. F. za cenu 1 Kč za 1 m2 a rok, 
tj. 571 Kč ročně.
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•	 ZO projednalo a schválilo úhradu 3 obědů pro rodinu T. na dobu 1 až 2 měsíců počínaje 
18. 5. 2018. Důvodem je obtížná finanční a sociální situace uvedené rodiny.

83. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 24. května 2018
•	 Starostka informovala ZO aktuální situaci vzhledem ke GDPR (nařízení o ochraně osobních 

údajů). Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec a Mateřskou školu Petrovice 
bude ing. Lenka Řezáčová.

•	 ZO projednalo a schválilo Spisový a skartační řád obce Petrovice (Směrnice č. 2/2018).
•	 ZO projednalo a schválilo Provozní řád výpočetní techniky (Směrnice č. 3/2018).
•	 ZO projednalo a schválilo Směrnici pro práci s osobními údaji (Směrnice č. 4/2018).
•	 ZO projednalo a schválilo Dodatek ke Zřizovací listině JSDH. Obsahem dodatku je úprava 

práv a povinností obce Petrovice jakožto správce osobních údajů členů jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Petrovice.

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2018, viz příloha.
•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Dotace ve výši 250 000 Kč bude poskytnuta 
na realizaci akce „Oprava povrchu chodníku podél komunikace 4135“.

•	 ZO projednalo žádost H. G. o podzimní prořezání ořešáku na obecním pozemku p. č. 
1699/6 vedle domu č.p. 55. Část větví zasahuje nad pozemek žadatelky a střechu jejich 
domu. ZO konstatovalo oprávněnost žádosti a schválilo, že prořezání bude vzhledem 
k době vegetace řešeno až koncem roku v období vegetačního klidu.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování hostingových služeb č. INS02087/1 
mezi ALIS, spol. s r. o., Česká Lípa a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
výpočetního výkonu, datového prostoru a v zálohování na serveru při respektování 
opatření požadovaných Nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679 (GDPR).

•	 ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2636 o výměře 547 m2, druh pozemku 
vinice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova panu R. V. 25 za cenu 15 Kč za 1 m2.

•	 ZO projednalo žádost P. D. o koupi pozemku nebo části pozemku p. č. 2124, 2122, 2123/1 
a 2131. ZO neschválilo prodej uvedených pozemků.

•	 ZO projednalo a schválilo konání cimbálové zábavy před kulturním domem v sobotu  
26. 5. 2018.

84. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 7. června 2018
•	 ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2017 s výhradou. Současně 

schválilo přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.
•	 ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce za rok 2017.
•	 ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice 

za rok 2017.
•	 ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330047405/001 

mezi obcí Petrovice a firmou E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení 
věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně pro 
stavbu „Petrovice-č.71, Šoukal Petr: NN úpr. příp.“ na obecní parcele p. č. 1669/15  
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

•	 ZO projednalo a schválilo stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Petrovice pro období 
2018 až 2022, a to 9 členů.
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•	 ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole obce Petrovice provedené Hasičským záchranným 
sborem Jihomoravského kraje. Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona 
a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení 
krizových situací. 

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR mezi obcí Petrovice 
a DSO Moravskokrumlovsko.

•	 ZO vzalo na vědomí informaci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 
k přeladění analogové radiové sítě HZS ČR.

85. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. června 2018
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2018, viz příloha.
•	 ZO projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p. č. 612/3 o výměře 64 m2, druh 

pozemku ostatní plocha manželům S. za cenu 40 Kč za 1 m2.
•	 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 613/4, druh 

ostatní plocha. Z uvedené parcely bude geometrickým plánem vyjmuta část o výměře 
cca 50 m2, na níž se nachází studna pro bytový dům č.p. 136 a rovněž část o výměře cca 
2 m2, na níž se nachází přípojka NN.

•	 ZO projednalo a schválilo nákup pozemku p. č. 2113 o výměře 605 m2, druh pozemku orná 
půda, od manželů S. za cenu 25 Kč za 1 m2.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem 
a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je plánovaná realizace stavby „Oprava povrchu 
chodníku – Petrovice podél III/4135, směr Mor. Krumlov“ na části pozemku p. č. 1711/1 
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a obci Petrovice, který je svěřený Správě  
a údržbě silnic Jihomoravského kraje.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem  
a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je plánovaná realizace stavby „Nový chodník 
před RD 70, 73 128 v obci Petrovice“ na části pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova a obci Petrovice, který je svěřený Správě a údržbě silnic 
Jihomoravského kraje.

•	 ZO projednalo žádost T. V. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem parcely p. č. 618/3. 
ZO schválilo ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. června 2018.

•	 ZO projednalo a schválilo konání akce Turnaj v ruských kuželkách na dětském hřišti  
u kulturního domu.

•	 ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Oprava povrchu chodníku 
– Petrovice podél III/4135, směr Mor. Krumlov“. ZO rozhodlo oslovit následující firmy: 
Pelán stav, s.r.o., Inženýrské stavby Neumann s.r.o., JOKA Skalice, Miloš Ryšavý, stavební 
a obchodní firma, s.r.o. a COLAS CZ, a.s.

Informace občanům
OPRAVA CHODNÍKU 

Na podzim je plánována oprava povrchu chodníku podél silnice na Moravský Krumlov 
v úseku od hřbitova k Bílkovým. Přesný termín zahájení prací bude včas občanům oznámen. 
Prosíme občany o pochopení pro dočasná omezení, které práce na opravě chodníku přinesou.
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OPRAVA CESTY U HŘBITOVA S PARKOVACÍ PLOCHOU
Oznamujeme občanům, že se koncem července 2018 bude opravovat povrch místní 

komunikace u hřbitova směrem ke kabinám sportovců u fotbalového hřiště. Za hřbitovem 
v těsné blízkosti hřbitovní skládky vznikne prostor pro parkování aut. 

Žádáme o trpělivost s omezením využití této vozovky. Rovněž žádáme občany, aby po dobu 
prací neparkovali svá auta v prostoru kolem hřbitova a štěrkového hřiště.

Nově vzniklé parkoviště u kabin můžete využívat při návštěvě hřbitova.
Děkujeme za pochopení.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve čtvrtek 6. září 2018 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky, 

elektrické spotřebiče, plechovky od barev, vyjeté oleje, zářivky…). Odpad nechejte den 
před svozem na viditelném místě před svým domem.

Ze života mateřské školy

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ ANEB TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

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

Ve čtvrtek 10. května 2018 se konala v místním kulturním domě každoroční Akademie 2018 
a jako tradičně byla spojena se slavnostním pasováním předškoláků na prvňáčky. Vystoupení 
bylo složeno z několika částí. Nejprve nejstarší děti srdečně přivítaly všechny přítomné 
veršovanou básničkou a poté začala scénka „Popletené pohádky“. Příběh o dětech, které 
raději než knihu otevřou počítač nebo lahvičku s lakem na nehty a ze všeho mají legraci. 
Naštěstí ne všechny. Bylo to napínavé, ale nakonec všechno dobře dopadlo, děti pohádky 
rozmotaly, správně spojily pohádkové postavy opět k sobě a poznaly, že je spousta príma věcí 
a her, které jsou pro děti přínosnější. Následně nabrala scéna důstojnou atmosféru a za zvuku 
studentské hymny přišli v talárech naši předškoláčci. Po odříkání slibu byli postupně pasováni 
paní starostkou na budoucí prvňáky. Letos jsme se rozloučili s devíti dětmi. 

Po přestávce vypukl na scéně pestrý veselý karnevalový rej. Za zpěvu veselé písničky se 
postupně představily všechny masky. Děti zatančily, zacvičily a zadováděly si s barevnými 
nafukovacími balonky. Poslední částí odpoledne bylo pro děti připravené překvapení v podobě 
návštěvy dvou klaunů Žíži a Fífa. Klauni měli nachystaný veselý program se soutěžemi, do 
kterých vtáhli nejen děti, ale také rodiče. Děkujeme znovu všem, kteří nám s přípravou akce 
a následným úklidem pomohli. Velmi si toho vážíme.

Poslední květnový den se všechny děti i zaměstnankyně petrovické mateřské školy vydaly 
na dlouho očekávaný celodenní výlet na zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. Nejprve pro 
nás byla v jednom zámeckém sále připravena krásná loutková pohádka „O Sněhurce“ plná 
zpěvu a vtipů. Po pohádce jsme vyrazili na prohlídku zámku zpestřenou aktivitami pro děti 
připravenými v každé komnatě. Děti si např. mohly vyzkoušet části brnění, plesové škrabošky, 
psaní na sklopném stolku nebo si zazpívat a zamuzicírovat v hudebním salonku. Výlet se nám 
všem velmi líbil.
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Ve čtvrtek 14. června 2018 jsme se zúčastnili naučného pořadu v doškové chalupě „Stará 
dobrá řemesla“. Poznávali jsme názvy různých řemesel a nářadí k nim potřebných, vyzkoušeli 
si mletí mouky na kamenném žernovu, pozorovali jsme opravu koženého opasku i sedla  
a naučili jsme se vyrobit střapec na ozdobu koňského postroje. Po takové práci jsme se  
s chutí zakousli do připraveného chleba a pak už přišel čas se rozloučit. Děkujeme za úžasnou 
možnost stále hlouběji nahlížet do způsobu života našich předků a těšíme se na další návštěvu.

V úterý 26. června 2018 proběhlo na školní zahradě sportovní dopoledne, při kterém si děti 
u „zvířátkových“ disciplín řádně protáhly těla. Bylo to v rámci zakončení letošního projektu 
České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ pro podporu všestrannosti. 
Všichni zvládli překonat nejen sportovní překážky, ale také své dosavadní fyzické možnosti. 
Zasloužená pochvala putovala ke všem zúčastněným. Na odpoledne téhož dne byl po třídní 
schůzce naplánován táborák s dětmi a rodiči na rozloučenou se školním rokem. Chvíli před 
začátkem se najednou spustil déšť. Poseděli jsme tedy ve třídě u buchet, které připravily 
paní kuchařky, a vyčkávali jsme konce deště. Konečně ustal. Ukázalo se, že se všichni na 
oheň a opékání velmi těšili. Rodiče sami navrhli, že přece neponesou špekáčky domů a bylo 
rozhodnuto. Vyrazili jsme na zahrádku. Bylo to opravdu moc povedené odpoledne.

Dne 27. června nás čekalo další pestré dopoledne. Tentokráte v Lesonicích. Nejprve 
jsme si důkladně prošli a prohlédli Základní školu i školní zahradu a poté jsme vyrazili do 
sokolovny. Zde už bylo všechno připraveno. Usadili jsme se a těšili na divadelní představení  
v podání kamarádů školáků s názvem „Tři pohádky“. Všechny pohádky byly opravdu povedené. 
Srdečné, vtipné, plné hudby a zpěvu. Největší pochvalu si zaslouží herci za úžasné výkony  
a samozřejmě paní ředitelka, paní učitelky a všichni ostatní, kdo mají zásluhu na perfektním 
celku. DĚKUJEME! Teď už nás opravdu čeká jen vyhlížení prázdnin a užívání si posledních dní, 
her a dovádění na školní zahradě s kamarády.

Děkujeme zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou za celkovou celoroční podporu.
Všem Vám přejeme krásné léto!

za kolektiv mateřské školy M. Gajdošová, uč.
(fotografie z akcí na str. 32)

Okénko do školní kuchyně

HOVĚZÍ V KAPUSTĚ  (5 porcí)

hovězí maso přední        500 g
olej                                     4 dkg
cibule                               10 dkg
hl. mouka                          7 dkg
kapusta                            70 dkg
slanina – uzený bok           4 dkg
sůl, česnek

Nadrobno nakrájenou cibuli i se špekem osmažíme na oleji dorůžova, přidáme nakrájené 
maso, opečeme, osolíme, zalijeme vodou a dusíme. Nakrájenou kapustu i s česnekem 
zalejeme vodou a dusíme do měkka. Když je maso měkké, smícháme s kapustou a zahustíme 
moukou rozmíchanou ve vodě a provaříme. Dochutíme solí a česnekem. Vhodná příloha: 
vařené brambory.
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Ze života ZŠ Lesonice

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Červnový závěr letošního školního roku byl pro nás velmi hektický a nabitý mnoha akcemi. 
Začal společným výletem našich žáků a dětí z petrovické mateřinky na zámek do Jaroměřic 
nad Rokytnou. Čekala nás prohlídka spojená s veselým loutkovým představením, procházka 
zámeckou zahradou a slavnostní oběd v restauraci se zmrzlinou. 

V dalším týdnu žáci 3. a 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním hřišti v Miroslavi. 
Ostatní žáci měli možnost navštívit zdejší zámek. Nečekaným překvapením bylo, že se zde 
nachází obrazy z Muchovy epopeje poskládané z puzzlí a technicky složité a rozměrné stavby 
z Lega.

Významnou událostí pořádanou obcí Lesonice bylo slavnostní otevření multifunkčního 
sportovního hřiště za školou. Naši žáci zde předvedli bravurní taneční vystoupení. Součástí 
tohoto odpoledne byl den otevřených dveří ve škole spojený s dílničkami pro veřejnost.

Dalším nezapomenutelným zážitkem, který pro žáky společnými silami připravili všichni 
zaměstnanci školy, byla akce „Noc ve škole“ s cestou za pokladem, královskou snídaní 
s rautem a návštěva doškové chalupy. Své pocity a prožitky těchto dvou dnů žáci vyjádřili ve 
slohové práci (www.zslesonicemk.cz).

Poslední den školního roku jsme zakončili představením školního divadelního kroužku 
v lesonické sokolovně. Tři nově nastudované pohádky Rozum a Štěstí, Čert a Káča a Tři 
přadleny sklidily u diváků obrovský ohlas. 

Obzvláště netradičně si užili svoje poslední herecké role odcházející páťáci, se kterými 
jsme se letos loučili. Doufáme, že jejich výjimečný výkon je bude provázet i na další cestě 
za vzdělánímJ 

za kolektiv ZŠ Lesonice Lenka Doupovcová, ředitelka 
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Uskutečněné akce

Obec Petrovice pořádá pro širokou veřejnost zahájení 
5. sezóny prohlídek doškové chalupy v Petrovicích….

Za tímto stručným oznámením se skrývala zdařilá akce, která naplnila jedno krásné, 
slunečné sobotní dubnové odpoledne v obci Petrovice celou řadou aktivit.  Každá věková 
skupina si zde mohla pro sebe něco najít. Došková chalupa v blízkosti obecního úřadu účinně 
navodila atmosféru dávných časů. Shromáždění množství kusů starého vybavení chalup 
připomíná lokální vesnická muzea, s jakými máme možnost se seznámit např. téměř v každé 
obci v sousedním Rakousku. Někde mají zvláštní prostor k tomuto účelu, jiné na to vyčleňují 
jednu třídu ve škole. Ne všude totiž mají k dispozici zcela luxusní objekt, tj. skutečné 
doškové stavení vybavené dobovými předměty všeho druhu. Pocit autentična umocňují  
i zařízení v exteriéru, např. chlívky s živými zvířaty. Teprve po chvíli si návštěvník uvědomí, 
že se neocitl mezi živými obyvateli chalupy, nýbrž že dojem úplnosti a dokonalosti pomáhají 
vytvořit figuríny. 

Ve vnitřním vybavení domů bezpochyby zaujme krejčovský salon, jemuž je 
marnotratně vyčleněna celá jedna světnice, a to ve stavení, kde žilo mnoho lidí (někdy  
i jiných živých tvorů). Kde bylo nutno šetřit místem, aby se všichni a všechno mohlo umístit, 
nebo spíše stísnit. Krejčovský salon a vesnice – to jsou fakta, která nejdou příliš dohromady, 
nicméně doklady o tomto spojení jsou víc než reálné. Rozvěšené modely – módní odívání, 
nikoli kroje nebo krojové součástky, to jsou doplňky k zařízení technického rázu, jako je např. 
šicí stroj ovládaný šlapadlem, nikoli elektřinou, dodnes plně funkční – jak se na místě mohly 
některé návštěvnice přesvědčit. (Napadlo mě, jak to bylo uděláno, že dodnes bych si na něm 
ušila potřebné, zatímco hodně zánovní stroj po dvouletém používání řekl stop a skončil svou 
kariéru. Příčina – zaseklá nitka, kterou nelze odstranit. Co by asi dědeček-stroj řekl svému  
o hodně mladšímu kolegovi?)

Když salón, tak taky módní přehlídka. Potřebné molo tvořil plácek před obecním úřadem, 
modelky předvedly dobové plavky, historické prádlo a doplňky, které zaujaly nejen dámskou 
část obecenstva. Zinscenovaná hádka pořadatelek byla pikantní tečkou za tou částí sobotního 
odpoledne. Z plánovaných aktivit pak vyplnila odpolední slavnost v Petrovicích vystoupení 
místního pěveckého sboru. Skupina školaček a školáků za doprovodu seskupení čtyř 
instrumentalistek několikrát během odpoledne předvedla, že rádi zpívají, že se spontánně  
a neorganizovaně (ani v rámci souboru nebo školního tělesa) scházejí, nacvičují různé lidové 
písně (nejsou to regionální skladby, ale celonárodně rozšířené a zpívané lidové písně), kterými 
pak vhodně a úspěšně okrašlují místní slavnostní chvíle. O tom, že se jim to opravdu daří, 
pravdivě svědčilo i dubnové sobotní odpoledne. Lze si jen přát, aby děvčata a chlapci zpívali 
i nadále, sobě i druhým pro radost.

Pro ty nejmenší byly připraveny další přiměřené akce, pro žíznivé vychlazené nápoje, pro 
hladové nápaditě, vkusně a na úrovni připravené občerstvení, včetně nejvzácnějšího daru  
– domácího chleba.

K uspořádání podobné slavnostní chvíle je třeba dost nápadů, hodně času, namáhavé práce 
a hlavně chuť dělat něco nejen pro sebe, ale i pro ty druhé. A toho všeho se v Petrovicích 
najde dost a dost. Ať to petrovickým vydrží i pro budoucnost!

Marta Toncrová
Etnologický ústav Akademie věd České republiky  – pracoviště Brno
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„PETROVICE – MŮJ DOMOV NA DLOUHÁ LÉTA, VŽDY 
ÚTOČIŠTĚ VE VŠECH ŽIVOTNÍCH POHROMÁCH.“

Výstava Krejčovský salon tety Tóni, instalovaná v doškové chalupě, připomíná 100. výročí 
narození Věry Holubářové, rozené Fialové.

V. Holubářová, písmačka, vypravěčka a zpěvačka. Žena, jejíž pohnutý osud nebyl 
nijak ojedinělý.  Podobal se osudům mnoha jiných žen. Ojediněle však byl jí samotnou 
přijímán: dokázala i z těžkých životních situací načerpat zkušenosti a využít je pozitivně. 
Svoje okolí neustále obohacovala svými aktivitami a myšlením. Byla osobností, jež nežila 
pouze vzpomínkami, ale vnímala současný život a měla potřebu vyjadřovat se k aktuálnímu 
společenskému dění, sdělovat svoje názory a životní zkušenosti.

Bádání nad životními osudy žen a nad jejich vzpomínkami, výzkum pomocí biografické 
metody a metody oral history nejsou dnes ojedinělým zjevem, což dokazuje bohatá odborná 
literatura.Ve sbírkovém fondu brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd 
České republiky jsou uloženy kopie spisů, jejichž autorkou je V. Holubářová. Je to rodinná 
kronika Sága rodu Fialů, vzpomínky na dětství a školu – Sousedovy děti (Na dávnou minulost 
vzpomíná brněnská bábinka Věra Holubářová), O škole (Učení mám ráda). „Kniha“ Jak 
to tenkrát bylo? pojednávající o druhé světové válce přináší dějiny viděné odspodu nebo 
také tzv. dějiny z ulice. Autorka konkrétními příběhy dokládá, jak válka ovlivnila život 
v Moravském Krumlově, její vlastní životní osud a osudy lidí v blízkém okolí. Zpěvník  
s rodinným repertoárem nazvala Společenství písní (Na různých strunách). Zvláštní místo 
mezi písemnostmi zaujímají svazky uspořádané a komentované korespondence. Součástí 
sbírkového fondu jsou také reprodukce fotografií z rodinného alba a zejména materiál  
z terénního výzkumu: zvukové záznamy a videozáznamy rozhovorů, zpěvních příležitostí  
a vzpomínkového vyprávění. 

Zájmy V. Holubářové byly široké a všestranné. Nicméně její vztah ke zpěvu a hudbě 
vzbuzuje zaslouženou pozornost, protože byl dlouholetý a trvalý. Jako neodmyslitelná součást 
ji písně provázely celým životem bez ohledu na to, kde jej prožila. Je obdivuhodné, že 
jednotlivé jeho etapy se pojily vždy s určitými písněmi či skladbami, popřípadě i s osobami, 
které byly jejich nositeli. Stejně zajímavé bylo pevné zakotvení písní a skladeb v paměti 
zpěvačky, dokazující, že šlo většinou o součást aktivního repertoáru, který se uplatňoval  
v různých okamžicích jejího životního běhu.

„V mladosti – od té nejútlejší – dětské, kdy se u Fialů vyskytoval strýček Jan (říkalo se 
mu Hanes) – ten mne učil vlastním příkladem. Jednak byl „navšeckohrající“ (housle, trubky, 
harmoniky) – a nakonec slavný gramofón s mnoha deskami a velkou troubou čnící z otevřeného 
okna na náves). Tetičky s náboženskými zpěvy, děvčata v šití u tety švadlenky, maminka 
s celým operetním víděňským repertoárem o klasice Smetanově, Dvořákově nemluvě. 
Velice zpěvný bratranec Oldřich Fiala mi přezpíval všecko, co přineslo období charlestonu…  
a ještě dál až do smrti! Jak by člověk nepropadl zpěvu? Ve vlaku se zpívaly šlágry už kradené 
z brněnských obchodních domů ASO a JEPA. Nakonec i Hitler s Lili Marlén a Stalin se Sulikou 
– ruský Solovjev-Šedoj. Byla jsem jen ve vleku hudby.“ (V. Holubářová, 3. 7. 2003) 

K zásluhám V. Holubářové patří zaktivizování okruhu známých k pravidelným schůzkám 
či besedám. Jejich přínos pro samotné účastníky, ale současně i pro náš etnografický  
a folkloristický výzkum byl nesporný. Tato setkání totiž přispěla k oživení společného zpěvu 
v určité věkové skupině, což v dnešní době s převahou pasivního vnímání hudby má svůj 
hluboký význam. Ze schůzek, které měly charakter dnes běžných setkání „rodáků“, - tak je 
také někdy účastníci nazývali - se vyvinuly pravidelné přirozené zpěvní situace, které se svým 
charakterem blížily někdejším spontánním zpěvním příležitostem. 
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   Měly jsme možnost zúčastnit se některých z těchto setkání, z nichž většina proběhla 
bez přítomnosti cizích osob, jen v okruhu vlastních účastníků, bývalých obyvatel obcí  
z okolí Moravského Krumlova (Petrovice, Lesonice) na jihozápadní Moravě. Ti zde společně 
navštěvovali školu, od dospělosti však žili v Brně, popřípadě v obcích v jeho okolí. Vedle toho, 
co jsme zachytily na zvukový pás samy, přímo při besedách, máme k dispozici nahrávky, které 
pořídila organizátorka těchto besed, v jejímž bytě v Brně se tyto akce odehrávaly.  Obsah 
zvukových dokumentů tvoří vzpomínky a vyprávění o vlastních osudech či o životních údělech 
dalších spolužáků. Hlavní náplní nebo hlavním účelem těchto setkání však byl zpěv. Takovému 
programu nepochybně přispělo to, že se sešly jako hlavní činitelé dvě osoby, pro něž zpěv 
byl po celý život nutnou a přirozenou součástí všedních i svátečních chvil, V. Holubářová 
a Gustav Votava. Ostatní účastníci se do této činnosti ochotně a zcela spontánně zapojili. 
Ani tomu nemohlo být jinak, když dalším účastníkem byl např. bývalý muzikant, kapelník 
Jan Hodeček. Došlo dokonce i k takové situaci, že jedna známá V. Holubářové se o těchto 
schůzkách doslechla a protože ráda zpívala, účastnila se jedné z nich (s přáním, že by ráda 
přišla i na další) a bez problémů se do společného zpěvu zapojila.

   Zpěvní repertoár těchto setkání byl značně pestrý. Vzhledem k tomu, že Petrovice leží na 
území bývalého smíšeného česko-německého osídlení s nevýraznou lidovou kulturou, existuje 
z této oblasti pouze malý počet zápisů lidových písní. V repertoáru tamějších obyvatel proto 
už nejsou zastoupeny místní lidové písně, ale písně jiných regionů, zejména slovácké. Kromě 
nich významné místo ve společném zpěvu zaujímaly písně, se kterými se zpěváci seznámili 
v mládí, např. šlágry z filmů. Vycházely tiskem v podobě dvouaršíků, které obstarával jeden 
ze spolužáků a jeho prostřednictvím se pak rozšířily i do repertoáru ostatních, kteří písně 
obvykle mohli zaslechnout pouze při shlédnutí  filmu. Z toho, jak pevně zakotvily v paměti 
zpěváků, je zřejmé, že se zpívaly často, že byly oblíbené, takže ani léta a nové písně  
a skladby je nedokázaly vytlačit z povědomí zpěváků.

   Důležité místo zaujímaly písně, které se zpívaly ve škole. Našly jsme zde zvláště zlidovělé 
písně, které se šířily zpočátku společenskými zpěvníky, později pak byly přetiskovány často 
v učebnicích určených pro výuku zpěvu na školách různého zaměření. Patří sem např. písně 
typu Čechy krásné, Čechy mé, Písně, dcery ducha mého, Slovan jsem a Slovan budu apod. 
Z okruhu společenských písní jsme dále zachytily např. lidové písně Kysuca, Kysuca nebo 
Boleráz, Boleráz, které se rovněž značně rozšířily díky společenským zpěvníkům.

   Repertoár sledovaných zpěváků ovšem neustrnul na písních osvojených v mladosti. Byl 
dále rozšiřován písněmi a skladbami uváděnými v hromadně sdělovacích prostředcích. Do 
tohoto okruhu patří písně z repertoáru BROLN známé z podání vynikajícího lidového zpěváka 
z Podluží Jožky Severina. Kupříkladu píseň Fanoše Mikuleckého Vínečko bílé, kterou J. Severin 
nebývale zpopularizoval nejen svými nahrávkami v rozhlase, ale i vystoupeními na pódiích 
různého druhu, patřil v našem kroužku k velmi oblíbeným a stále opakovaným. V repertoáru 
byly zastoupeny další slovácké písně, jako Pri breclavskej pile nebo Za Starú Breclavú, stejně 
jako písně, zejména v 70. letech šířené populární dechovkou Moravanka a dalšími oblíbenými 
kapelami, např. Svitaj, bože, svitaj, V hornom konci bývám nebo Ty, falešná frajárko.

Další skupinu tvořily písně, které bychom mohli označit jako městské nebo spíše jako 
ty, které se šířily a byly oblíbené v městské společnosti. Více než jejich definice je přiblíží 
konkrétní incipity, např. Hrál mladý cikán pod zámkem, píseň o Stěnkovi Razinovi, vzpomínka 
na bitvu u Zborova za 1. světové války („legionářská hymna“ Hoši od Zborova) či obecně 
rozšířená zlidovělá U panského dvora. Dobrá znalost úplného textu, spolehlivé zvládnutí 
nápěvu v dvojhlasém přednesu a spontánní zapojení do zpěvu všech zúčastněných, z nichž se 
někteří viděli poprvé, napovídá, že výše uvedené písně tvořily součást aktivně tradovaného 
repertoáru. V tomto směru přispěly zpěvácké besedy organizované Věrou Holubářovou nejen 
k osvětlení jejího vlastního vztahu ke zpěvu a hudbě, ale i k poznání zpěvního repertoáru 
starší generace obyvatel velkoměsta.
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   Bohatý materiál získaný pracovnicemi Etnologického v Brně při výzkumu u V. Holubářové a 
jejích vrstevníků byl využit v příspěvku na konferenci v  Senci a publikován ve stejnojmenném 
sborníku (Kosíková, J. - Toncrová, M..: „Život je služba a láska.“ Osobnost Věry Holubářové  
z Brna. In: Hlôšková, H. – Leščák, M. (ed.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava 1998,  
s. 69–75). Videozáznamy pořízené v letech 2007 a 2009 byly využity ve filmu Moje války/My 
Wars. Věra Fialová (*1918), který vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV 
ČR a byl promítán nejen v České republice, ale i na mezinárodních festivalech etnologických 
filmů (Čadca, Bělehrad).

Marta Toncrová a Jiřina Kosíková
Etnologický ústav Akademie věd České republiky – pracoviště Brno

DĚTI SI ZAŘÁDILY NA SLETU ČARODĚJNIC 

Přesně po roce se dne 30. dubna shromáždily strašidelné bytosti na fotbalovém hřišti. 
Děti převlečené do kostýmů čarodějů a čarodějnic si společně zahrály několik her a poté 
si s rodiči opekly špekáčky. Akci tradičně pořádali členové TJ Petrovice, kterým za přípravu  
a organizaci patří poděkování. 

PETROVICKÝ KOŠT SE KONAL POTŘINÁCTÉ
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Během svátečního odpoledne 1. května měli příznivci vína možnost navštívit již 13. ročník 
ochutnávky vín petrovických vinařů. Pořadatelé letos připravili celkem 94 vzorků od 33 vinařů 
z Petrovic i okolních obcí. Z bílých vín byla zastoupena nejvíce zastoupena odrůda Veltlínské 
zelené se 17 vzorky. Odrůdy Sauvignon, směs bílá a Rulandské bílé byly po 7 vzorcích, Pálava 
6 vzorků, 5 vzorky byly zastoupeny Müller Thurgau a 4 vzorky Neuburské. Mezi 4 vzorky 
růžových dominovalo Svatovavřinecké rosé. Mezi červenými odrůdami byly nejčastěji 
zastoupeny Svatovavřinecké s 8 vzorky a Zweigeltrebe se 3 vzorky. Teplé a slunečné počasí 
přilákalo na akci velký počet spokojených návštěvníků.

VINOHRADNÍCI POSTAVILI NOVÝ PLOT

Následně byly zaměřeny a vyvrtány otvory v zemi, do nichž byly osazeny betonové sloupky. 
Na sloupky byly poté nataženy napínací dráty a na ně následně zavěšeno a připevněno drátěné 
pletivo. Celkem bylo potřeba 100 ks betonových sloupků a téměř 450 metrů pletiva. Práce 
byla dokončena na šesté brigádě v sobotu 5. května. Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu 
a pomohli s výstavbou plotu. Zvláštní poděkování patří Agrodružstvu za poskytnutí techniky 
a jeho pracovníkům Ladislavu Potůčkovi a Pavlu Janštovi za nezištnou pomoc. Závěrem 
je vhodné připomenout, že aby plot vydržel co nejdéle v pořádku, je třeba, aby všichni 
vinohradníci dodržovali zejména tyto zásady: 

•	 pravidelně posekat trávu a podrážející keře v okolí plotu kolem své vinice (nebo 
případně postříkat herbicidním postřikem proti plevelům), aby nedocházelo k opětovnému 
vzrůstu keřů a jejich zarůstání do plotu

•	 nepálit ostříhané réví v blízkosti plotu, neboť žár od ohně by poškodil ochranné 
pozinkování na pletivu a to by potom začalo rychle rezavět

•	 zavírat vjezdové brány a vchodové branky, aby plot plnil svou úlohu ochrany před 
vniknutím zvěře do areálu vinohradu

CYKLOAKCE NAPŘÍČ MORAVSKOKRUMLOVSKEM

Letošního 3. ročníku „Moravskokrumlovskem na kole“ se v sobotu 12. května 2018 
zúčastnilo 105 milovníků cyklistiky. Akce se díky pěknému počasí a dobré organizaci vydařila 
a účastníci byli nadšeni. Mnozí oceňovali obětavost dobrovolníků na jednotlivých stanovištích 
v obcích Mikroregionu Moravskokrumlovsko. Cyklisté projížděli všemi směry, přesunovali 
se i autobusy a dál pokračovali na kole. Podařilo se, že obyvatelé našeho regionu i jeho 

Majitelé soukromých vinohradů  
v katastru naší obce se začátkem března 
na společné schůzce dohodli na potřebě 
obnovy plotu kolem areálu jejich vinic, 
neboť původní plot již na velké části 
chyběl nebo byl značně poškozený. 
Domluvili se na společném financování akce  
a provedení prací vlastními silami formou 
sobotních brigád. Práce zahájili v sobotu  
10. března likvidací náletových dřevin a keřů 
v okolí původního plotu. Tato etapa byla 
následující sobotu velmi urychlena za pomoci 
těžké techniky z Agrodružstva Petrovice.
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návštěvníci chtějí své okolí poznávat. Všichni účastníci obdrželi v cíli cesty samolepku s logem 
Moravskokrumlovska, děti dostaly cyklolékárničku a šťastlivci ve slosování dostali pěkné 
dary poskytnuté jednotlivými obcemi. První cenu – stan pro 2 osoby a spací pytle - věnoval 
Mikroregion Moravskokrumlovsko. Od 13 do 17 hodin vyhrávali na Vrabčím hájku Paroháči. 
Nejvíce kilometrů najela cyklistka z  Oslavan, která ujela při této akci 64 km. Petrovickou 
doškovou chaloupku navštívilo 52 účastníků.

CIMBÁLOVÁ ZÁBAVA SE VYDAŘILA

Manželé Iveta a Roman Jandáskovi uspořádali u petrovické hospůdky posezení u cimbálu, 
a to v sobotu 26. května 2018. Návštěvníci této akce tak měli možnost zatančit si a zazpívat 
lidové písně společně s muzikanty. Děkujeme našim hospodským za příjemný večer.

ZÁJEZD ČZS A SPK NA PLZEŇSKO (2. – 3. 6. 2018)
Chceme touto cestou poděkovat organizátorům zájezdu, kterým byli tentokrát členové 

SPK Petrovice. Podařilo se jim skvěle navázat na minulé ročníky, jak s organizací samotného 
zájezdu, tak i s výběrem jednotlivých památek a zajímavostí naší pěkné vlasti. Budeme rádi 
vzpomínat na kouzelný hrad Křivoklát s pěkným okolím. Stejně jako na obrovské prostory 
plzeňského pivovaru i jeho restaurace Na Spilce. Také druhý den nabídl zajímavou prohlídku 
Zemského hřebčince v Písku a nakonec prohlídka historického centra nádherného města Písek 
s fundovaným průvodcem včetně technické památky – Křižíkovy městské elektrárny na řece 
Otavě z r. 1880. Na závěr ještě jednou, chlapci, díky a těšíme se na další ročník.

spokojení „účastníci zájezdu“
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STARÁ DOBRÁ ŘEMESLA
To byl název programu, který jsme v úterý 19. 6. 2018 navštívili v doškové chalupě 

v Petrovicích. Kvůli většímu počtu dětí jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina zůstala 
v doškové chalupě a druhá skupina se šla podívat na mini ZOO rodiny Daňhelových. 

V doškové chalupě byl pro děti připraven animační program, při kterém se děti dozvěděly, 
např. kdo to byl písař, bradýř, trubač... samy si dobové předměty prohlédly a vyzkoušely  
a nakonec jsme si i prošli samotnou doškovou chalupu, která je také zařízena dobovými prvky. 
Měli jsme tak možnost vidět, jak se v tehdejších dobách bydlelo. Dětem se moc líbilo i to, že 
si mohly vyzkoušet, jak se pomocí kamene vyráběla mouka a umlely si i kávu na kafemlýnku. 
S tetičkami, které se nás ochotně a přátelsky ujaly a vše nám krásně vysvětlily, jsme si 
pak společně vyrobili ozdobné střapce. Nakonec nás v doškové chalupě i stylově pohostili  
a společně jsme se na památku vyfotili. V mini ZOO jsme si prohlédli spoustu zvířátek. Kolem 
rybníčku byla různá drůbež a v rybníčku se schovávala dokonce želva. Viděli jsme lamy alpaky, 
koníka, pštrosy i dva klokany. Zvířátka jsme mohli dokonce i nakrmit. 

Moc se nám to líbilo a určitě se rádi do doškové chalupy ještě vrátíme.
paní učitelky Božena Veselá, Radka Kacká a Tereza Jurková

MŠ Pastelka Miroslav

Pozvánky
so 18. 8.    10. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích, sraz před KD ve 14 hodin

so 1. 9. * ne 2. 9.  KOLOBĚŽKOVÉ  ZÁVODY se sobotní zábavou
pořádá Obec Petrovice ve spolupráci se Zdeňkem Hercikem z Českého svazu koloběhu
podrobné informace jsou uvedené na konci této rubriky pod pozvánkami. Zábav před KD, 
současná moderní hudba.

ne  9. 9.     MALÝ FESTIVAL LOUTKY
loutkové představení pro děti i dospělé, sál kulturního domu, začátek v 10 hodin
pořádá Obec Petrovice ve spolupráci s MěKS Moravský Krumlov
  
so 15. 9. * ne 16.9.  TRADIČNÍ  HODY
pořádá Obec Petrovice ve spolupráci s místní chasou, mše svaté, zábavy plné tance a zpěvu
v pátek 14. 9. stavění máje

so 13. 10.   VINOBRANÍ
pořádá ČZS Petrovice, sál kulturního domu, začátek ve 20 hodin, hraje skupina Fantazie, 
burčák

listopad    LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY
pořádá TJ, termín bude přesněn na plakátech
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pondělky 19 – 19.50 hodin PILATES
sál KD Petrovice, cvičení pro ženy i muže všech věkových kategorií, protažení a zpevnění 
svalstva, trenér Jan Hejl z Petrovic, karimatku, ručník a nápoj s sebou, poplatek 55 Kč

od 21. 4. do konce října   DOŠKOVÁ CHALUPA
prohlídka muzea v doškové chalupě každou neděli od 15 do 17 hodin, vstupné 20 Kč, po 
předchozí telefonické domluvě (724 185 508) prohlídka možná kdykoliv
fotografická výstava krejčovství a odívání, na podzim výstava spojená se vznikem 
Československé republiky

prázdniny   KOUPALIŠTĚ LESONICE
Obec Lesonice zve na letní koupání uprostřed přírody, vstup zdarma

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY V PETROVICÍCH A LESONICÍCH 
(1. - 2. 9. 2018)

Dobrý den,
obracím se na vás touto formou kvůli události, která poslední prázdninový víkend poněkud 
zasáhne do života v Petrovicích, Lesonicích a okolních vesnicích. Předem se všem omlouvám 
za vzniklé komplikace a omezení. Prosím vás o toleranci a vstřícnost. Já za organizátory akce 
mohu říct, že se budeme snažit vyjít všem vstříc a předpokládám, že i v průběhu závodu 
budeme schopni řešit případné potíže.

Aby problémů a nedorozumění bylo co nejméně, snažím se vám touto cestou předat 
jasné a vyčerpávající informace o připravované akci. V případě dotazů mě kontaktujte buď 
elektronicky, nebo osobně (v Petrovicích jsem 1-2x každý měsíc, e-mail: UNIKOSY@seznam.cz).

Něco o koloběžkách
Rád bych vám představil malý sport, který v Česku provozujeme na světové úrovni. Ve 

světovém měřítku patříme k nejlepším na světě, což se potvrdilo na loňském srpnovém ME  
v Salcburku. Z celkových 41 sad medailí putovalo do Česka 28 zlatých.

Myslím, že v současné době je potřeba nabízet dětem a mládeži pohybové aktivity, které 
je dostanou od počítačů a mobilů. Proč by to nemohly být koloběžky a koloběžkové závody 
se skvělou partou okolo?

Chci takovou akci ukázat i na jižní Moravě, protože si myslím, že je to skvělý sport pro 
každého. Na koloběžce jezdíme prakticky celá rodina a ke koloběhu jsem přivedl již řadu 
kolegů v práci, kamarádů a známých ve svém okolí. Stačí k tomu jedno – na koloběžce se svézt. 
Koloběžka je po technické stránce maximálně jednoduchý dopravní prostředek s minimálními 
nároky na údržbu. Není koloběžka jako koloběžka a je dobré vyzkoušet jízdu na koloběžce, 
kterou nepořídíte v supermarketu za 2 tis. korun.

Důležitá věc, na kterou se každý ptá: ano, nohy na koloběžce je nutné pravidelně střídat. 
Každý je schopný se to naučit během několika málo kilometrů. Střídá se maximálně po 10 
odrazech (je dobré to na začátku pohlídat hlavně u dětí, které jsou někdy schopné jet na 
jednu nohu několik kilometrů). Při závodu běžně po 5-8, do kopce dokonce po 2-4.
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ROLLO LIGA
Rollo liga koloběžek je sportem s dlouhou tradicí - první ročník se jel 

již v roce 1968. Kvůli krátkému výpadku v 80. letech letos probíhá 44. 
ročník, ale slavíme 50 let od vzniku ligy.

Sám jsem poměrně čerstvý koloběžkář, ligu jezdím teprve čtvrtým 
rokem. Přesto jsem byl v listopadu 2017 zvolen předsedou Českého 
svazu koloběhu. Mezi aktivními koloběžci se najde několik, kteří již mají 
na svém kontě více než 300 ligových závodů. Rollo liga je sportem nejen 

pro všechny věkové kategorie, ale i pro koloběžce s různou výkonností. Svého soupeře si najde 
každý, ale výsledky nejsou úplně to nejdůležitější. Je skvělé dělat něco, co vás baví a ještě 
jsou kolem vás příjemní lidé. Každý rok se koná obvykle 5-6 ligových kol. Vždy dvoudenní 
akce o víkendu. Jedním závodem je vždy závod dlouhý, druhým bývá sprint, kritérium či 
časovka. Oblíbenou disciplínou jsou štafety – tříčlenné družstvo si místo štafetového kolíku 
předává po projetí kola koloběžku. V letošním ročníku se tedy koná v 5 kolech 11 závodů (MČR 
je rozšířené na tři dny a závody). Do konečného pořadí se započítává nejlepších 7 výsledků.

Příprava a organizace
S organizací ligových závodů mám již jednu zkušenost, pořádal jsem ligový víkend loni  

v Březí, kde nyní bydlím. Byla to pro mě poměrně náročná zkušenost a přes nervy, které jsem 
s přípravou a pořádáním měl, jsem ochotný do toho jít znovu. Jednak bych chtěl zúročit 
zkušenosti pracně získané a navíc si myslím, že to může být pro náš region zajímavé zpestření.

Organizace závodu je náročná. Věřím, že v Petrovicích a Lesonicích se najde dostatek 
dobrovolníků, aby průběh závodu byl hladký a příjemný zážitek z víkendu si odnesli závodníci 
i diváci. Vždyť k vidění bude to nejlepší z naší republiky, která má ty nejlepší koloběžkáře 
na světě. Práce pro dobrovolníky bude různá, každý může dělat to, na co se bude cítit, 
ale samozřejmě je nutné obsadit všechny potřebné pozice – pořadatelé na trase (především 
k zajištění bezpečnosti) a dále pak v zázemí závodu – u občerstvení, infostánku, čísel a čipů 
pro elektronickou časomíru apod.

Telefonní číslo k řešení vzniklých situací v průběhu závodního víkendu: 602 382 374.
Jakékoli dotazy můžete kdykoli zasílat na e-mail: UNIKOSY@seznam.cz.
Podrobné propozice závodu na přelomu července a srpna na stránkách http://www.

ceskykolobeh.cz/ nebo na facebooku mého koloběžkového týmu UNIKOSY (https://
www.facebook.com/UNIKOSY/). Případný výtěžek závodu bude věnován handicapované 
sportovkyni Monče (https://www.facebook.com/TRISTEP/).

SOBOTA (dopravní uzavírka 13:00 – 18:00) 

 

 

  parkovací zóny 
  závodní trasa 

START 

CÍL 

Sobotní závod (1. 9. 2018)  
– sprint a štafety

Úplná uzavírka hlavní silnice 
v délce cca 400 m, od „draček“, kolem 
autobusové zastávky k faře. Od 11:30 
bude zahájena prezence závodníků. 
Samotné závody budou zahájeny od 
13:00 závody nejmenších dětí (do 10 
let), následovat budou kvalifikační 
jízdy jednotlivých závodníků (startuje 
se jednotlivě po 30 s). Podle počtu 
do cca 15:00. Následovat budou 
vyřazovací rozjížďky a finále. Cca 
v 17:30 proběhnou závody štafet. 
Vyhlášení výsledků cca v 18:30 u 
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kulturního domu. Závod bude přerušen na nezbytně dlouhou dobu k bezpečnému průjezdu 
autobusových linek.

Nedělní závod (2. 9. 2018)
Doba uzavírky 9:30 – 12:00. Objízdná trasa nebude vzhledem k délce omezení značena. 

V ranních hodinách (7:00 – 9:30) budou rozmístěny dopravní značky dle schváleného projektu 
(dodavatelskou firmou). V 9:35 bude odstartován závod žáků a hobby závodníků na jedno 
kolo. Po startu proběhnou závody nejmenších dětí na zkrácené trati. Cca v 10:06 bude 
odstartován závod mužů na 4 kola, ve vlnách budou následovat starty kadetů (cca 10:07)  
a žen s ultraveterány (cca 10:08). Předpokládaný příjezd posledního závodníka do 11:30.

Příloha č. 2 
DIO, neděle 2. 9. 2018, 9:30 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel 
  

   Souhlasíme KRPB 137330/ČJ-2018-061306 
   Znojmo 2.7.2018. Za DI por.Ing.Latner
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Pro koho závody jsou
Bodovat v lize sice mohou pouze registrovaní závodníci, ale liga je otevřená i pro ty, kdo se 

na koloběžku postaví třeba i poprvé. Výsledky se vyhlašují se započítáním i neregistrovaných, 
pokud se neregistrovaný přihlásí do hlavního závodu. Ideální příležitost k vyzkoušení tohoto 
sportu, s ohledem na délku, bude zejména sobota. Kategorie hobby závodníků však bude 
otevřena po oba dva dny – muži, ženy a děti do 10 let (ročník narození 2009 a mladší). Podle 
počtu a věku dětí mohou být i tři kategorie: ročníky 2009-10, 2011-12 a 2013 a mladší, kdy ti 
nejmenší mohou startovat na odrážedlech.

V sobotu se hobby dospělí utkají na stejné trati, jako je hlavní závod. V neděli budou mít 
hobby závodníci délku závodu zkrácenou pouze na jeden okruh (cca 7 km).

I pro hobby závodníky platí, že se závodu mohou zúčastnit pouze s přilbou na hlavě. 
Přilbu si závodník musí zajistit sám, ale koloběžky bude možné zapůjčit. Rezervaci 
koloběžky je však nutné provést s předstihem.

Kohokoli by závodní koloběh oslovil, jsem připravený každému poradit. Místo v našem 
týmu mám pro každého, koho koloběh nadchne bez ohledu na výkonost.

Důležité pokyny a zásady nejen pro místní
Parkoviště pro závodníky je vyhrazeno dle přílohy č. 1
Pro hladký a bezpečný průběh závodů je důležité, aby se na závodním okruhu 

nevyskytovala zaparkovaná vozidla. Pokud tedy nemáte možnost vozidlo parkovat „doma“, 
využijte prosím prostranství mimo závodní trasu, případně místa určená pro závodníky.

Pohyb vozidel v průběhu závodu není na jeho trase možný. V sobotu to platí 
v době kvalifikace. Následně bude možné povolit průjezd vozidla v době přerušení při 
předpokládaném průjezdu autobusové linky. V neděli bude v Petrovicích a Lesonicích 
umožněn přejezd přes trať za asistence pořadatelské služby. 

Pokud se budete pohybovat po trati jako chodci, dbejte zvýšené opatrnosti a řiďte se 
pokyny pořadatelů.

za pořadatele Zdeněk Hercik, hlavní organizátor

Ze sportu

ZE ŽIVOTA NAŠEHO TJ PETROVICE 

Pro všechny naše fanoušky a pro ty co se zajímají o náš fotbalový oddíl a jeho výsledky, 
bych se rád v kostce poohlédl, jak skončil loňský fotbalový ročník naší soutěže OFS IV. B třídy. 
Podzimní část se nám zrovna moc výsledkově ani herně nepovedla a za dvě výhry jsme měli  
6 bodů. Jarní odvety se nám již dlouhodobě daří lépe a nejinak tomu bylo i letos, což dokládá 
i 15 bodů do celkové tabulky. Z 20 zápasů jsme vyhráli 8 x a 12 x jsme odešli poraženi. 
Celkové skóre 43 – 59 a 24 bodů celkem. V domácím prostředí jsme měli opravdu vyrovnanou 
bilanci a to 5 výher a 5 proher a skóre 26 – 26 a 15 bodů. Z venkovních zápasů jsme měli 
3 výhry a 7 proher a skóre 17 – 33 a 9 bodů.

Mezi střelce v loňské sezóně zapsali tito hráči: Stejskal 6 branek, 4 branky dali Bogner 
Luboš, Světlík Radek, Fiala a Řehák, 3 branky dali Čiháček, Krejčí Luděk, 2 branky dali 
Martínek, Sviták a Šedrla a po 1 brance dali Frimel, Krejčí Lukáš, Sobotka, Šabaka Šrůtka 
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a Štolpa.  Po dlouhé době jsme taky obdrželi 2 x červenou kartu a to Bartoník a Řehák. Po 
posledním odloženém utkání v domácím prostředí 9. 6. 2018 proti mužstvu Prosiměřic B, které 
jsme vyhráli 5-2, měli naši hráči a fanoušci tradiční posezení a ukončenou, kde jsme probírali 
co a jak dál s naším fotbalem. Jsem rád, že se většina hráčů rozhodla ještě pokračovat 
v našem oddíle a tak jsme poslali na OFS Znojmo novou přihlášku do soutěže 2018/2019. 

Chtěl bych taky touto cestou oslovit naši mládež a rovněž ostatní, co by měli zájem 
sportovat a reprezentovat naši obec, taky rozšířit a hlavně omladit naše řady v TJ Petrovice. 
Léta se nedají zastavit a je to tak i v našem fotbalovém prostředí poznat, protože nás stále 
spíše ubývá a pomalu ten fotbal tady nebudeme mít opravdu s kým hrát. Když vidím ten náš 
sportovní areál a veškeré zázemí, tak by mě a myslím si, že ne jenom mě bylo hodně líto, 
kdyby se tady tradiční fotbal v budoucnu nehrál.

Rok od roku v poslední době je to vždy opravdu doslova boj, zda se přihlásit či ne. Určitě 
mezi námi přivítáme každého, kdo bude mít zájem tady ten náš fotbal podpořit a hlavně 
udržet pro další naši generaci. Věřím, že se někdo nový za námi dostaví a bude pokračovat 
v Petrovicích v naší tradiční fotbalové zábavě.
Tabulka soutěže Znojemské pivo IV. třída skupina B po ukončené sezóně 2017/2018:

Pořadí       Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Loděnice 20 16 2 2 58:19 50
2 Višňové B 20 14 2 4 77:29 44
3 Rybníky 20 13 2 5 53:29 41
4 Miroslav C 20 12 2 6 59:38 38
5 Branišovice 20 11 1 8 50:37 34
6 Petrovice 20 8 0 12 43:59 24
7 Prosiměřice B 20 7 2 11 54:71 23
8 Dobřínsko 20 6 3 11 52:61 21
9 Trstěnice 20 6 0 14 32:83 18
10 Olbramovice B 20 5 1 14 44:66 16
11 Tavíkovice 20 3 3 14 20:50 12

S pozdravem „Sportu zdar“, Olda Sobol. 

Psychologie pro každého

Milí čtenáři, 
aby nám spolu bylo ještě lépe a dobře se nám vzájemně žilo, připravili jsme novou rubriku  
o záludnostech ve vztazích a při výchově z pohledu psychologa. Postupně se budeme věnovat 
různým tématům a pokud by vás zajímal konkrétní problém, můžete se se svými náměty 
obrátit buď na obecní úřad, nebo přímo na psycholožku Mgr. Jolanu Buckovou.

LHANÍ
Lež je nedílnou součástí lidské komunikace. Všichni víme, že lhát se nemá, ale některé 

druhy lží nebo neúplné pravdy jsou víceméně společensky přijímané nebo dokonce vyžadované. 
Např. mou právě nalezenou životní lásku na první romantické společné večeři ujistím, 

že mám chuť jen na ni/něj a proto necítím hlad a nevpálím jí/jemu, že ten blivajz se 
prostě nedá jíst. Někdy patří nevykládání celé pravdy k povolání stejně jako iluze vytvářené 
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kouzelníkem. Prostě chceme věřit lékaři, že nám lék zabere, finančnímu poradci, že ušetříme, 
politikovi, že bude líp. Nepřejeme si být obelháváni, ale někdy se necháváme rádi klamat. 
Možná z pohodlnosti, abychom nemuseli pátrat po pravdě nebo ze strachu si pravdu přiznat. 
Mnohá lež nebo sebeklam nás tak provází až do hrobu. U těch, kteří si zaplatí náhrobní 
kámen i s textem často do slova (opravdu ne všichni naši pozůstalí nás milovali a postrádají). 
Lží (stejně jako bezcitnou pravdou) můžeme hodně ublížit a pak se stává projevem agrese. 
Častěji však ublíží nám samým. 

Jak přistupovat ke lhaní při výchově dětí?
Děti jsou vnímavé a nejlépe se učí nápodobou. Pokud se snažíme vychovávat dítě 

k pravdomluvnosti, tak bychom sami neměli lhát. Když už jsme nuceni okolnostmi před 
dítětem lhát, pak je projevem důvěry, když dítěti otevřeně vysvětlíme, co nás k tomu vede  
a čemu se tím snažíme vyhnout („Nebudeme babičce říkat, že na tebe šlápl kůň, když už se 
to zahojilo a není nic vidět, aby si nedělala zbytečné starosti.“).

V situaci, kdy zalžeme přímo dítěti, ač by to byla „milosrdná“ lež („Tvoje morčátko 
neumřelo – jen usnulo a třeba se probudí.“) si můžeme po „odhalení“ zachovat tvář jedině 
tak, že dítěti vysvětlíme, proč jsme mu lhali, jaká je pravda a omluvíme se mu. Zároveň 
bychom měli i přijmout a vydržet zklamání, smutek nebo vztek dítěte jako přirozenou reakci 
v této situaci.

Dobrý rodič není ten, jehož dítě nelže (ve skutečnosti spíš rodič lhaní neodhalil) nebo 
ten, který každou lež tvrdě potrestá, ale ten, který si vezme čas a s dítětem danou situaci 
probere. Asi to zní překvapivě, ale tresty za lhaní se v drtivé většině minou účinkem a jsou 
spíš výrazem rodičovy bezmoci. Stejně bezmocně se cítí i potrestané dítě. Kromě toho zažívá 
pravděpodobně i silné pocity studu a viny. A co je nejhorší, je v něm otřesena důvěra v rodiče 
a tím pádem i v sebe sama. Roste i jeho strach z podobných situací v budoucnu. Schválně 
si zkuste vybavit podobnou situaci z vlastní paměti. Pamatujete si lež samotnou, trest za ni 
nebo dobrý pocit, že tak pěkně potrestaní už se do podobné patálie nikdy nedostanete?

Co dělat, když dítě lže?
Děti do šesti let si ještě nejsou plně schopny uvědomovat, že druzí lidé mohou mít jiný 

názor nebo jiné potřeby. Teprve od čtyř let děti začínají chápat rozdíl mezi svým vlastním 
vnímáním a pohledem druhých a také mezi svým přáním a skutečností. Úroveň myšlení  
a paměti jim ještě nedovoluje záměrně lhát. Pokud říkají něco, co neodpovídá skutečnosti, 
tak se většinou jedná o snahu doplnit chybějící vzpomínku, o výplody fantazie, přehánění 
skutečností nebo špatné pochopení reality. Ve svých očekáváních a hodnocení jsou předškoláci 
závislí na rodičích. Proto je velmi důležité, jak s dětmi mluvíme – jak se jich ptáme, jak 
hodnotíme, jak vysvětlujeme. Pokud dítě lže, pak bychom mu měli naslouchat – nevyslýchat 
ho. Ptali se vás, když jste byli malí, „Proč lžeš?“? Jak jste odpověděli? Na to se moc odpovídat 
nedá, že? Naslouchání znamená ptát se, jak dítě přemýšlí a jaký byl jeho záměr. I v případě, 
že se dítě opravdu pokoušelo lhát, bychom ho neměli odsuzovat ani trestat. Lepší je mu 
situaci vysvětlit a pokusit se společně s ním hledat jiné způsoby, jak se zachovat. Co by mohlo 
udělat jinak nebo co by mohlo říct, aby nemuselo lhát? Dobrý způsob, jak ukázat následky 
lhaní, je vyprávění a čtení příběhů a pohádek. Když dítě lže přesto dál a lhaní se stupňuje, 
je třeba zamyslet se nad tím, čím k tomu můžeme přispívat: Máme příliš vysoké nároky? 
Říkáme dítěti, jaké by mělo být, jaké ho máme rádi nebo jaké bychom měli rádi méně a tím 
ho nutíme do lhaní, že je někým jiným?

Malí školáci již mohou lhát záměrně. Je důležité vědět, že si také lépe uvědomují, když 
lžou, a proto je mohou trápit mnohem větší pocity viny. Lhaní dětí rodičům je v tomto věku 
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téměř vždy projevem problémů ve vztazích. Buď má dítě pro něj nezvladatelné problémy 
s vrstevníky, ve škole anebo s námi. Je třeba se ptát, proč s námi o svých potížích nechce 
mluvit. Většinou mu v tom brání strach nebo pocity studu a viny. Dítě by pro nás chtělo být 
dokonalé a zjišťuje, že není. Je zklamané a bojí se, že ještě víc budou zklamaní rodiče. 
Řešením je pak nejprve ujistit dítě, že ať už udělalo cokoliv, že my ho budeme mít stále 
stejně rádi a posílit jeho sebevědomí. Vhodnější je dítě nezpovídat, ale nabídnout mu, že se 
může svěřit, až bude mít chuť. Každopádně je nutné ocenit jeho odvahu věc řešit a ocenit 
jeho důvěru v nás. Je také bezpodmínečně nutné, abychom se problémem dítěte zabývali, 
přestože nám připadá jednoduchý (např. že nemá tolik kamarádů, tak si vymýšlí, aby byl 
zajímavější). Musíme zjistit, co dítě opravdu trápí natolik, že kvůli tomu bylo nuceno lhát. 
Nejhorší chybou, kterou bychom mohli udělat, je odsouzení dítěte coby lháře, sdělení, že nás 
zklamalo a už mu nemůžeme věřit. To spolehlivě zlikviduje i poslední zbytky sebevědomí dítěte 
a utvrdí ho v pocitu, že je situace bezvýchodná a už ani není za co bojovat. Nezapomínejme 
také na to, že stejně jako my máme určitá tajemství, tak i dítě má právo na své tajemství,  
o kterém nám nemusí chtít povědět. Naléháním ho v podstatě do lži nutíme.

Lhaní náctiletých je ještě více než u mladších dětí závislé na vztazích k osobě, které lže. 
Pokud sami lžeme jen výjimečně, a to v podstatě jen formou „milosrdné lži“ nebo polopravdy, 
s dospívajícím si pravidelně a otevřeně povídáme o jeho i našich problémech a jak je zvládáme 
a respektujeme jeho svobodu stejně jako jeho učíme respektovat svobodu druhých, pak se 
zřejmě setkáme také jen s ojedinělými pokusy o lhaní, kdy si dospívající v podstatě testují, 
jak okolí na lež reaguje. Pokud lhaní odhalíme, můžeme postupovat podobně jako u mladších 
dětí s tím rozdílem, že už se můžeme opřít o vyspělejší chápání příčin a souvislostí u našeho 
puberťáka. Ani zde nejsou na místě přílišné tresty. Trestem je pro dospívajícího samotná 
nepříjemná situace a konfrontace s dopady svého chování, protože jeho nejcitlivějším místem 
je právě vlastní sebevědomí. V době dospívání jsou děti velmi citlivé na dodržování pravidel  
a morální postoje ze strany dospělých. Pokud se někdo chová ve vztahu k dospívajícím nečestně 
a neférově, pak může očekávat, že se stane předmětem ověřování svých kvalit. Snažme se 
proto být sami k sobě upřímní, dodržujme zásady a pravidla, přiznejme případnou chybu  
a přijměte následky. Dospívající potřebují znát lidi, kteří si váží sami sebe a nepotřebují lhát.

Jolana Bucková je psycholožka.  Pracuje v soukromé poradenské praxi v Brně. 
jolana.buckova@gmx.net

Aktuality z Římskokatolické farnosti

Drazí přátelé, 
čas otáčí kolečky v hodinách a roztáčí také pomyslné 
kolečko umístění kněží. Letos na pokraji léta tento fakt 
začal, v dobrém slova smyslu, útočit a stočil do nových 
působišť i duchovní otce Pavla Bublana a Romana Friče.  
I moje působiště se přetočilo. Byli jsme zapojeni do více či 
méně oblíbené hry „Faráři, faráři, hejbejte se.“

Tak se stalo, že jsem se přitočil do farností Moravský 
Krumlov, Petrovice a Kadov a tato krásná místa mě 
obtočila. Jsem rodákem z Letovic a po té, co jsem 
protočil vzdělávací docházku od mateřské až po vysokou 
školu, pomalu se můj život pootáčí v novém prostředí 
moravskokrumlovských farností, do kterých jsem byl 

O. Pavel Vybíhal, současný 
farář a děkan Římskokatolické 
farnosti Moravský Krumlov
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vtočen po jedenácti letech kněžství. Je to již moje čtvrté působiště po Olomouci a Osové 
Bítýšce (odkud jsem delší dobu duchovně spravoval také farnosti Radostín nad Oslavou  
a Pavlov) a nyní poté, co jsem byl po osmi letech vytočen ze svých posledních farností v místě, 
kde začíná brněnská diecéze, z Meránu Vysočiny, z farností Jimramov, Dalečín a Sulkovec.

Protože již nebudu mít k ruce kaplana, byl na mě natočen úřad „pouze“ tří farností  
a jednoho děkanství. Farnost Vémyslice mi byla odňata i s k ní náležejícími Rybníky. Ty nyní 
spadají pod správu pana faráře ve Višňovém. Celá tato skutečnost mírně zatočila s rozložením 
bohoslužeb, nejvíce právě v Petrovicích, kde jsou od června mše svaté vysluhovány v neděli 
v 7:30 (namísto 8:00) a ve čtvrtek v 18:00 (namísto pátku).

Děkuji Vám všem za přijetí i za pochopení nenadálých událostí, které nyní hýbou 
s dlouhodobě zažitými zvyklostmi. Věřím, že i tato cirkulace přispěje k tomu, abychom se 
dokázali nově, zhluboka a dobře nadechnout.

Těším se, že se spolu budeme vídávat a setkávat. S některými v kostele, s mnohými však i 
mimo kostel. Věřím a doufám, že nás každé setkání povzbudí a že mezi námi stihne vzniknout 
mnoho pěkných přátelství do doby, než se opět můj čas v těchto farnostech, anebo Země 
dotočí.

P. Pavel Vybíhal, Váš nový farář a děkan

Do pamětní knihy obce se zapsali 
odcházející děkan Pavel Bublan  
a kaplan Roman Frič.
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Pohledy do minulosti

JASAN 
VĚRA FIALOVÁ

Náš kraj se vlní jako moře, které tu v dávnověku bývalo. Přelilo se Bůh ví kam – a my lidé 
jsme se na jeho dně usadili tak najisto, jako by se už nikdy nemělo vrátit.

V mírných, hladkých vlnách zvedají se hlinitá pole, jemná pískoviště, drobné skalky. 
Zůstalo tu i dost vody – tiché a stálé. Muži, kteří ji pijí, jsou klidní, těžkopádní, ženy chladné, 
nerozhodné s vlhkýma očima. To je povrch. Jejich láska však má hloubku moře a celou tou 
hlubinou jsou zakořeněni ve svém kraji s vrbami na lukách, topoly, olšovými lesíky a jasany. 

Stromy – staří pamětníci lidských radostí i tragédií. Prožíváme episody i romány. Čas letí  
– a bere s sebou jejich životnost a svědky. 

A tu se ukáže stará pravda. Teprve ve chvíli rozloučení si člověk naplno uvědomí svůj vztah 
i k tak mlčenlivým svědkům osudů, jako byl starý jasan nad horní studánkou. Žil a rostl proto, 
aby se stal jedním ze zastavení při prodeji obecního dříví. Odbylo se to zkrátka. 

„Pět set“ ocenil vyvolávač. 
Z hloučku mužů stupňovalo několik hlasů číslici: 
„Pět se padesát, osm set, devět set …“
„Devět set po prvé…“
„Tisíc“ hlas mladého mistra koláře vyhodil trumf. 
„Tisíc po prvé, po druhé a – po třetí! Prodán!“
Zástup koupěchtivých pokročil dál. Předjarní bláto čvachtá pod nohama. Ostrý větřík 

nestačí dosud na vysušení cest – štípe raději do tváří ženám ve vlňácích a mužům barví nosy 
do červena. Mladý kolář se usmívá. Kalkuluje v duchu, jak se mu dnešní kup vyplatí.

Jdu smutně – je mi líto jasanu. Bílé znamení rozsudku – kus seříznuté kůry s číslem mi 
jaksi pálí v očích. Zaskočili ho. Spí zimním spánkem – a už se nevzbudí k životu. Jeho silueta 
je vykreslena ostře proti západním červánkům: štíhlý kmen, silné větve a sta větévek se pne 
vzhůru nehybně. Devět hnízd jsem napočítala v koruně. Co asi řeknou ti ptáčkové, až se vrátí?

Vzpomínám na letní den z dávné minulosti. Snad jej má fantazie skreslila – není to prožitá, 
jen slyšená příhoda. 

Svážely se otavy. Váleční zajatci pomáhali, co jim síly stačily. Fůra za fůrou vyjížděla ze 
záhybu silnice, dolní větve jasanu zachycovaly chomáčky sena pro štěstí. Dívka v kartounových 
šatech a v bílé zástěrce nabírala vodu do džbánu. Chladila si dlaně o kamenné klenutí studánky, 
vdechovala vůni luk a jasná pohoda dne se jí odrážela v očích. Již stoupala vzhůru na silnici 
po schůdkách, vyhloubených ve stráňce, když vtom starý jasan si chtěl zažertovat. Vzal plnou 
náruč sena z kolemjdoucí fůry a zasypal vonnou záplavou dívku i s malovaným džbánem. Něčí 
ruce jí pomáhaly vyprostit se z kupy a měkký hlas se omlouval cizí řečí.

Vzhlédla a trhla s sebou překvapeně. Ani on už nemluvil. Věděli oba v tom okamžiku, že 
žádný z nich nebude patřit v budoucnu jen sám sobě. V úžasu jejich očí, v podivuhodnosti 
toho okamžiku byl vepsán celý příští osud – mých rodičů.

Jasan nad studánkou se stal místem jejich schůzek, dokud si tatínek maminku neodvedl 
do své vlasti.

Seno tehdy špatně prorokovalo štěstí – a když, tak jen krátké. Jasan po létech znovu 
přivítal svou známou. Místo úsměvu a květovaného džbánu nesla kříž prožitých těžkých chvil 
a tichou lítost – bez výčitek. A v náručí nesla děvčátko, které naučila lásce ke svému kraji  
i k jasanu nad studánkou.
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Znám chlapce, který čas os času přijde do naší vesnice proto, aby se napil vody ze studánky, 
pojedl ostružin, rostoucích kolem, a zády opřen o jasan, prosnil celý den. Jak vyrostl od doby, 
kdy zde pod jasanem způsobil své matce radostnou bolest svým zrozením!

Putovala mladá žena se svým mužem – potulným brusičem – ode vsi ke vsi. Došla až sem 
a nemohla dále přemírou únavy, štěstí, vysílení a mateřské nedočkavosti. Jasan zpyšněl od 
doby, co ho objímaly úzkostlivé mladé ruce, co do jeho šumění a ptačího zpěvu zavýskl hlásek 
novorozeňátka. Studánka dala ten nejčistší pramen vody, který se v otcově pomačkaném 
klobouku ohřál na slunci pro první synovu koupel. Rodiče již zemřeli – chlapec nezapomíná. 
Až přijde letos v létě – co řekne?

Je mi líto jasanu víc než prastarého topolu ze Slatin, jehož poražený kmen leží na louce 
jak obr z pohádky. I ten byl svědkem mnoha událostí, terčem mnoha blesků. Z kořene mu 
vyrůstá krásný, silný nástupce – nezanikne tedy topol.

Moje vrba z louky též žije dál. Roste mi na zahradě z proutku, který jsem tam přenesla. 
Tehdy, když ji skáceli, plakala jsem. Kolikrát jsem v její koruně vyhledávala samotu s problémy 
svých patnácti let. Jednou jsem na ní i usnula – tak byla široká a rozeklaná, plna tajemných 
děr. V jedné té skrýši jsem měla plechovou krabičku a v ní své první tajemství. Prstýnek 
z pouti – od chlapce. A první milostný dopis, který zněl: „Věruško, jak se máš? Přijď si zase 
hrát na trávník před vaše. Jsi tak hezká.“

Vzpomínky – blednou jedna po druhé a snad i odejdou jako ty stromy se tratí. Škoda jich. 
Kráčím blátem v zamyšlení. Udýchaný hlas za mnou mne zastavil. Stará Ševčička. Asi též 
již koupila dříví. Vracíme se mlčky ke vsi. Stařena se zkoumavě dívá na moji tvář – nevydrží 
mlčet.

„Dívám se, že se nějak mračíš. Já vím, milý děvče, že pro ten strom. Ale co zmůžeš? 
Lidi se teď nedívají: památný, nepamátný – co na tom záleží? Jen když jsou peníze. Já su 
hodně stará a ledacos jsem viděla a zažila. Co vrásek, to zkušeností – a není jich málo, viď?“ 
usmívá se. „Měla jsem taky starostovi za zlý, že jasan prodal. Sázel ho můj nebožtík táta – na 
rozloučení se svou milou. Nesměli se vzít. Oženil se – i ona se vdala, ale žádný nezapomněl. 
Když šli o žních na pole okolo jasanu, dívali se pryč.“

„A která to byla?“ jsem nedočkavá.
„No počkej, už ti to chci říct. Mohlo by se říct náhoda – já ale věřím v cesty Boží. Byla to 

bába mladýho koláře, toho, který jasan vykácí. Nadělá z něho zboží na prodej – a třebas ani 
neví, kolika slzami jeho vlastní krve je zalévaný. Tak už to na světě chodí. Stromy dozrávají, 
lidé též. Jednou i tvá tvář bude tak rýhovaná, jak skácený strom. Potom už nebudeš tolik 
naříkat nade vším, co bude odcházet z dohledu tvých očí. Teď se ti zdá, že s každým loučením 
kus srdce ubude. Ale neubude – tisíckrát z něho ulomíš a vždycky ti zůstane – celé. Jen do 
vrásek se ti zapíše každá ta událost a až jednou vnuci z nich budou číst, přečtou si třeba i to, 
čeho byl svědkem jasan. – Vidíš, cesta nám uběhla, jsme doma. Dobrou noc!“

„Dobrou noc!“
Uklidnila jsem se trochu – smířená s osudem mých milých stromů. Běh života. Kolář 

udělá z jasanu kolébku pro své děti – slzy prabáby je uspí do radostných snů. Možná, že syn 
potulného brusiče se zastaví se svou károu a koupí si nová jasanová kola, zobjímaná rukama 
matčinýma. A pojede dál životem za novými událostmi – jako my všichni. 

Poznámka:

Studánka, o které se v povídce píše, je tzv. „Horní studánka“. Bývala v zatáčce nedaleko 
domu čp. 94. Podle pamětníků mívala výbornou vodu. Úvodní odstavec nám posloužil jako 
motto knihy o Petrovicích. Povídka poprvé vyšla v tisku „Nedělní den“ 11. března 1945. Se 
svolením Ing. Ivany Kolářové připravila do tohoto čísla obecního zpravodaje Eva Grunová. 
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Léčivá síla přírody
2. část
Zdravím Vás všechny přátele u dalšího pokračování cyklu povídání o léčivých bylinách.
Čím více se seznamuji s léčivými rostlinami, jak v přírodě, tak v Bylinkové akademii, tím 

k nim chovám stále větší respekt, úctu a obdiv.
V tomto díle se také zmíním o léčivých keřích a stromech.  

V hojném množství kolem Petrovic roste velice známý černý 
bez. I když je v této době již odkvetlý, ráda bych vás seznámila, 
proč je pro nás tak důležitý. Květ černého bezu nám pomáhá při 
chřipce, horečce, nachlazení, je projímavý, močopudný, pomáhá 
při žaludeční kolice a zlepšuje kvalitu cévních stěn. Černý bez je 
také magický, má velmi silnou ochranu, takže když vám vyroste  
u domu, tak ho v žádném případě nevykopávejte, protože ochrání 
vaše obydlí. Kterákoli z bylin, když vám vyroste na zahradě nebo 
kolem domu, znamená to, že ji potřebujete na vaše obtíže.

Na našich mokřadech roste spousta bylinek. Zmínila bych se  
o jedné z mnoha ženských bylin a tou je jetel červený. V květnu 
až červnu zde hojně kvete. Mimo to, že pomáhá při menopauze, 
nás také detoxikuje, léčí zažívací problémy, pomáhá v léčbě diabetu 
a celkově posiluje. Z magického hlediska přináší ochranu, peníze, 
lásku, úspěch, věrnost - je symboleml ásky. Přispívá k vyvážení lidské 
energie.

Na našich pěkných mokřadech máme také mohutné vrby, kdo by 
o nich nevěděl. Ale možná nevíte, že vrba je ženský strom, obnovuje 
vitalitu a pročišťuje auru. Říká se, že když vás cokoli trápí, tak 
se svěřte vrbě. Poseďte pod vrbou, následně si najděte větvičku, 
udělejte na ní uzel, svěřte vrbě svá přání, a pakliže se vám splní, 
najděte a rozvažte uzel a poděkujte vrbě.

V měsíci červnu nám rozkvétají všechny žlutě kvetoucí byliny  
a okrasné květiny. K červnu také patří takzvané svatojánské byliny. 
Nejznámější svatojánskou bylinou, k níž se váže pověst o Svatém 
Janu Křtiteli, je Třezalka tečkovaná. Jako léčivka se používá při 
neklidu, neklidném spánku, úzkostech a duševní skleslosti, rozpouští 
psychické napětí, zlepšuje náladu. Dobře známý je třezalkový olej. 
Je sytě červený, také se mu říká Janova krev. Má silné antibakteriální 
účinky. Můžete si ho natírat na celé tělo. Při masáži prohřívá jako by 
z něho zářilo slunce. Taková třezalka je – plná sluníčka.

Mezi svatojánské byliny patří také řebříček obecný, jedna 
z ženských bylin. Při ženských obtížích spolu s kontryhelem, 
měsíčkem lékařským, šalvějí tlumí krvácení a mírní bolesti. Používá 
se na úpravu cyklu a v období klimakteria. Snižuje tlak, posiluje 
nervovou soustavu. Používáme ho ve směsích nebo jako tinkturu.

Čím více let na našem kontě přibývá, tím více si navzájem 
přejeme zdraví. Zdraví je hodnota z nejcennějších. Zdraví je 
nepochybně závislé na stavu mysli na životním postoji a životním 
stylu. Zdraví není všechno, ale všechno bez zdraví není nic.

„Nechť ti je lék potravou a potrava lékem.“ (Paracelsus)
Zdeňka Bognerová, použité obrázky www.google.cz
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Zajímavosti kolem počasí
duben 2018 květen 2018 červen 2018

nejnižší noční teplota +1 °C +8 °C +8 °C

nejvyšší noční teplota +17 °C +19 °C +19 °C

průměrná noční teplota +8 °C +12 °C + 16 °C

nejnižší denní teplota +13 °C +15 °C +19 °C

nejvyšší denní teplota +30 °C +31 °C +33,5 °C

průměrná denní teplota +24 °C +25 °C +27 °C

celkové srážky 7 mm 74 mm 78 mm

Začátkem dubna bylo možno spatřit vlaštovky, na konci měsíce kukačky. V dubnu převládalo 
oblačno a vítr, květen byl převážně polojasný a červen oblačný.

Jaroslava Vespalcová

Inzerce

PRONÁJEM  POZEMKU
Nabízím k pronájmu parcelu v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, 

p. č. 66/1 o výměře 763 m2, druh pozemku zahrada.
Informace na tel.: 737 260 794

Co je psáno v kronikách

Rok 1950

Roku 1950 byla mírná zima beze sněhu, což se projevilo i v tom, že byl po celý rok 
nedostatek vláhy. V polovici ledna byl uspořádán hasičský ples v místním hostinci.

Ve zdejší škole byly provedeny četné opravy: nátěry všech oken, dveří a okapových rour 
a malba všech školních místností a záchodů, mimo toho byly zakoupeny různé inventární 
předměty jako projekční plátno, gramofonové desky a jiné. 

Dne 26. 2. bylo sehráno divadelní představení „Juserát“. Dne 2. 3. sehráli žáci nár. školy 
divadelní hru z první světové války „Naše pohádka“. 

Dne 2. 4. bylo sehráno strhující drama, „Černý vlk“.
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Oslav 1. máje účastnili se občané v Moravském Krumlově. Dne 14. 5. uspořádali žáci nár. 
školy besídku na oslavu svátku matek.

Dne 3. 6. podnikli žáci nár. školy a někteří občané zájezd do Janáčkovy opery na operu 
„Rusalka“.

Dne 14. 6. byl uspořádán školní výlet na vranovskou přehradu.
Dne 25. 6. uspořádali žáci nár. školy dětské radovánky na Dračkách k ukončení školního 

roku.
Dne 1. 6. byly zdejší nár. škole dodány nové kovové lavice objednané 24. 12. 1949. Bylo 

dodáno celkem 24 kusů lavic v hodnotě 32 000 Kčs, které uhradil ONV v Moravském Krumlově.
Dne 30. 6. byla provedena reorganizace MNV. Předsedou nového MNV byl zvolen Navrátil 

Vladimír, obchodník v Petrovicích č. 86.
Žně v roce 1950 byly průměrné, přesto že bylo sucho.
Dne 31. 10. byla uspořádána v ČSR k oslavě říjnové revoluce. Štafeta probíhala také zdejší 

obcí. Dne 7.11. byla oslava 33. výročí VŘR.
Dne 15. 11. byl zahájen provoz místního rozhlasu. Stavba místního rozhlasu v ceně  

140 000 Kč byla uhrazena KNV v Brně. Stavbu rozhlasu podpořili místní občané brigádnickými 
pracemi.

Dne 25. 11. byla dokončena úprava nové kanceláře MNV, která je nyní umístěna v obecním 
domě č. 9. Dosud byla používána za kancelářskou místnost Raiffeisenovy záložny v Petrovicích.

Dne 29. 12. byla uspořádána žáky nár. školy vánoční besídka s nadílkou. Žáci byli poděleni 
cokrovím.

Dne 26. 12. bylo sehráno divadlo Třetí zvonění. V roce 1950 byly promítnuty vlastním 
němým přístrojem 65 úzkých filmů v sedmnácti představeních. Mimo toho provedl CS státní 
film dva zájezdy do zdejší obce a promítl 4 celovečerní filmy.

(pokračování příště)



V květnu a červnu zavítali do doškové chalupy děti a učitelé na 7. školní pořad  
s názvem „Stará dobrá řemesla“.
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Před koncem školního roku se děti z MŠ zúčastnily spousty akcí.


