
ZPRAVODAJ OBCE

P E T R O V I C E

ročník 12, číslo 2/2019 (duben, květen, červen 2019)

Kostel Povýšení sv. Kříže. Perokresba: Miroslav Vomáčka, www.vendyatelier.cz



V sobotu 27. dubna 2019 byla zahájena 6. sezóna prohlídek muzea v doškové 
chalupě. Program byl zahájen cvičební sestavou a obohacen o přednášku Ing. 
Jiřího Rozsypálka „Jak nás vidí stromy“.
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ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 11. dubna 2019

• ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, který bude po 
zákonem stanovenou dobu vyvěšen na úředních deskách obce.

• ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. 2820 v k. ú. Petrovice 
2u Moravského Krumlova o výměře 1098 m , druh pozemku ostatní plocha, způsob 

2využití zeleň od D. P. za cenu 25 Kč za 1 m .

• Místostarosta informoval ZO o plánovaných směnách a výkupech pozemků v ulici 
za kostelem. Jedná se o části pozemků soukromých vlastníků pod chodníkem a 
místní komunikací. ZO souhlasilo se zadáním geometrického plánu pro 
uvažované směny a výkupy.

• ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na dodavatele prací při 
rekonstrukci MŠ Petrovice. Byly doručeny 3 nabídky, nejnižší nabídku podala 
firma Geo-stav Valeč s. r. o. v celkové výši 3 184 841,- Kč včetně DPH. 

• ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí 
Petrovice. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 3 000 Kč na pokrytí 
nákladů spojených se zahájením 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě.

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi Jihomoravským 
krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je napojení místní komunikace na 
silnici III/4135 na pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova ve vlastnictví JMK v rámci připravované akce „Rekonstrukce místních 
komunikací obce Petrovice“.

2• ZO projednalo a schválilo záměr na směnu pozemků p. č. 2754 o výměře 848 m  
2a p. č. 2755 o výměře 48 m , vše orná půda, vzniklých na základě 

geometrického plánu č. 437-61/2019. Záměr bude po zákonem stanovenou dobu 
vyvěšen na úředních deskách obce.

• ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového divadelního představení 
v rámci „Malého festivalu loutky 2019“ v pátek 6. 9. 2019 v 18 hodin v sále 
kulturního domu. Příspěvek obce bude činit 1 000 Kč. Akce se koná ve 
spolupráci s MěKS Moravský Krumlov a skupinou ČEZ.

• ZO projednalo a schválilo žádost Z. T. o souhlas s napojením pozemku p. č. 
619/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova novým sjezdem na přilehlou 
místní komunikaci z důvodu plánované výstavby garáže žadatelem.

• ZO projednalo a schválilo žádost Z. V. o souhlasné stanovisko dle §184a 
stavebního zákona s provedením části stavby (zpevněný nájezd) na pozemku 
ve vlastnictví obce p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a s na-
pojením na místní komunikaci.

• ZO projednalo a schválilo žádost Z. V. o souhlasné stanovisko s navrženým 
řešením stavební úpravy RD (výměna krovu) dle § 96 a 105 stavebního zákona. 



• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti MORES electronic, s.r.o. 
na výměnu 7 ks svítidel veřejného osvětlení (bytovka, hřbitov, KD) za cenu 
18 840 Kč bez DPH. 

• ZO projednalo a schválilo žádost Floriána Vyžrálka o ukončení pracovní smlouvy 
dohodou ke dni 30. 4. 2019. 

• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení pro akci „Lesonice – odkanalizování obce“ dle 
doložené projektové dokumentace od firmy DUIS s.r.o., Brno.

12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 25. dubna 2019

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2019.

• ZO vzalo na vědomí informaci ředitelky MŠ o provedení prověrky nad stavem 
BOZP 2019.

• ZO vzalo na vědomí Zápis č. 2 ze zasedání finančního výboru konaného dne 
25. 4. 2019.

• ZO vzalo na vědomí Zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného 
dne 25. 4. 2019.

• ZO projednalo organizační zajištění zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové 
chalupě. Starostka seznámila ZO s připraveným programem a organizačními 
záležitostmi.

• ZO projednalo a schválilo konání 4. ročníku akce Moravskokrumlovskem na kole, 
která se bude konat v sobotu 11. 5. 2019. V naší obci bude stanoviště u doškové 
chalupy, kde bude připraven organizační tým. Organizační podrobnosti budou 
domluveny při příštím zasedání ZO.

• ZO projednalo žádost A. R. o odkoupení části obecních parcel v k. ú. Petrovice u 
2Moravského Krumlova p. č. 1698/4 o výměře 20 m  a p. č. 2708/10 o výměře 240 

2m , která vznikla podle geometrického plánu č. 392/14/2016 oddělením z parcel 
p. č. 2708/1 a 2707/8.  ZO schválilo přijetí záměru na prodej části uvedených 
parcel, záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou 
dobu.

• ZO projednalo a s chválilo záměr na pronájem části pozemku p. č. 2123/1 a p. 
č. 2131 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Záměr bude uveřejněn 
na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 7. května 2019

• ZO projednalo a neschválilo nabídku prezentace obce v knize „Putování 
za českým a moravským vínem“ za cenu 7 000 Kč.
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• ZO projednalo organizační zajištění 4. ročníku cykloakce Moravskokrumlovskem 
na kole, která se bude konat v sobotu 11. 5. 2019, stanoviště bude u doškové 
chalupy, občerstvení s posezením bude zajištěno.

• Starostka informovala ZO o probíhající reklamaci uvolněných kanalizačních 
poklopů ve vozovce.

• ZO projednalo organizační zajištění návštěvy hodnotící komise pro soutěž 
Vesnice roku.

• ZO projednalo a schválilo oslovit jednatele Ing. Aleše Urbánka z firmy Geo-stav 
Valeč, s. r. o. se zadáním opravy stávajícího chodníku před RD 103 a 104. 
Předpokládaná cena díla je cca 115 000 Kč vč. DPH. Termín dokončení prací je 
do 30. 6. 2019.

14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 23. května 2019

• ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a přijalo 
nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

• ZO projednalo a schválilo prodej parcel ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. 
Petrovice u Moravského Krumlova jediné zájemkyni A. R., a to: p. č. 1698/4 

2 2o výměře 20 m  a p. č. 2708/10 o výměře 240 m , která vznikla podle 
geometrického plánu č. 392/14/2016 oddělením z parcel p. č. 2708/1 a 2707/8. 

2Cena činí 50 Kč za 1 m , tj. celkem 13 000 Kč.

• ZO projednalo a schválilo pronájem části pozemku p. č. 2123/1 a p. č. 2131 v k. 
2ú. Petrovice u Moravského Krumlova o celkové výměře cca 500 m  jedinému 

zájemci P. D. za cenu 500 Kč ročně.

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2019.

• ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 
JMK057868/19/ORR mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 186 000 Kč v rámci dotačního programu 
„Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ na akci „Nový 
chodník před RD 70, 73, 128“.

• ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 
JMK057869/19/ORR mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 29 000 Kč v rámci dotačního programu 
„Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ na akci „Pořízení 
nového vybavení do Místní knihovny Petrovice“.

• ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Vodovody 
a kanalizace, Třebíč, za rok 2018.

• ZO projednalo organizační zajištění návštěvy hodnotící komise pro soutěž 
Vesnice roku, která proběhne v pondělí 3. června 2019.
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• ZO projednalo a schválilo žádost města Znojma o vyjádření plné podpory 
záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k. ú. Znojmo-Louka, ve Znojmě.

• ZO projednalo a schválilo žádost Jana Hynka o ukončení pracovního poměru 
dohodou ke dni 14. 6. 2019.

15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 6. června 2019

• ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 3 ke Stanovám DSO Moravskokrumlovsko.

• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a M. M. 
2Předmětem smlouvy je směna parcely p. č. 2755 o výměře 48 m  ve vlastnictví 

2obce Petrovice za parcelu p. č. 2756/2 o výměře 49 m  ve vlastnictví M. M., vše 
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Obě parcely vznikly na základě 
geometrického plánu č. 437-61/2019.

• ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a B. M. 
2Předmětem smlouvy je směna parcely p. č. 2754 o výměře 848 m  ve vlastnictví 

obce Petrovice, která vznikla na základě geometrického plánu č. 437-61/2019, 
2 2za parcely p. č. 2961 o výměře 745 m , p. č. 403/13 o výměře 271 m  a p. č. 

22978 o výměře 764 m  ve vlastnictví B. M., vše v k. ú. Petrovice u Moravského 
Krumlova.

• ZO projednalo organizační zajištění vítání občánků, které se bude konat 
v neděli 16. 6. dopoledne v obřadní místnosti obecního úřadu. Kulturní 
vystoupení zajistí MŠ Petrovice.

16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. června 2019

• Starostka informovala ZO o aktuálních informacích ze setkání starostů DSO 
Moravskokrumlovsko. 

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce - loutkového 
představení v rámci „Malého festivalu loutky“ mezi obcí Petrovice a MěKS 
Moravský Krumlov. Spoluúčast obce na úhradu představení bude činit 1 000 Kč.

• Starostka informovala ZO o jednání na Úřadu práce ohledně možnosti získání 
pracovníka na VPP. Vzhledem k nedostatku možných pracovníků evidovaných na 
Úřadu práce ZO schválilo podání inzerátu na přijetí pracovníka na HPP, případně 
i brigádníka. Jedná se převážně o údržbu veřejné zeleně s využitím zahradní 
techniky. Zájemci nechť se hlásí na obecním úřadě do 18. 7. 2019 do 14 hodin.
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INFORMACE  OBČANŮM

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2019 ZNÁ VÍTĚZE

Naše obec se v letošním roce zúčastnila této prestižní soutěže. Kromě 
vypracování obsáhlé přihlášky nás čekal úkol v podobě představení obce 
desetičlenné komisi. V pondělí 3. června 2019 v době od 10.45 do 12.45 hodin si 
Petrovice prohlédli komisaři, kterým se u nás velmi líbilo a nešetřili slovy chvály. 
Připraveno pro ně bylo občerstvení (polévka od kuchařek z MŠ, maso na kotlíku od 
pana Pavla Janšty, domácí chléb od paní Marie Fálové, buchtičky od celé rodiny 
paní Marie Hercikové, Masarykovo cukroví od paní Libuše Bognerové, víno od 
místních vinařů). V kulturním programu vystoupily naše ženy se svým masopustním 
tanečkem na známé písničky z pohádek.

Obrovské poděkování patří všem občanům obce Petrovice, kteří naši obec 
podpořili úklidem, pomocí při náročných přípravách k hodnocení komise a 
jakoukoliv organizací programu. Všem UPŘÍMNÉ DÍKY!!!

Snaha našich občanů nezůstala bez odměny a Petrovice získaly cenu za naději 
pro živý venkov. Vyhodnocení soutěže se konalo dne 7. června ve Křtinách a 
slavnostní předání ocenění dne 27. července 2019 ve vítězné obci Morkůvky.

Protokol o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 
v Jihomoravském kraji

Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Jihomoravském kraji přihlásilo 18 obcí.
Hodnocení provedla krajská hodnotitelská komise ve dnech 3. 6. – 7. 6. 2019.
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Složení krajské hodnotitelské komise:
Předseda František Novotný, starosta městyse Křtiny 
Místopředseda  Jan Kauf, starosta obce Hrušky
Členové Otakar Březina, starosta obce Kozojídky, SPOV * Ing. Lenka 

Kačírková, SMO ČR * Mgr. Alena Dunajová, MK ČR * Helena 
Jalová, SKIP * Ing. Lucie Sýsová, MZE (SZIF) * Ing. Jitka 
Schneiderová, MŽP a SZKT * Mgr. Lucia Jašková, MMR ČR – 
tajemnice kk * RNDr. Iveta Macurová, JMK.

Při návštěvě soutěžících obcí komise hodnotila:
  1. Koncepční dokumenty obce
  2. Společenský život v obci
  3. Aktivity občanů
  4. Podnikání v obci
  5. Péče o stavební fond a obraz vesnic
  6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
  7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
  8. Péče o krajinu
  9. Připravované záměry
10. Informační technologie obce, smart řešení

Průběh hodnocení:
Do soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu do 30. dubna 2019 

podala řádně vyplněnou přihlášku. Všech 18 přihlášených obcí bylo hodnoceno 
v krajském kole na základě předem schválených podmínek soutěže.

První zasedání hodnotitelské komise proběhlo 13. 5. 2019, byl stanoven časový 
harmonogram hodnocení a následně byly 14. 5. 2019 informovány jednotlivé obce 
o přesném čase návštěvy hodnotitelské komise, která se uskutečnila ve dnech 3. – 
7.6.2019. Každá obec měla na svou prezentaci vyčleněny 2 hodiny, časový 
harmonogram návštěv obcí byl dodržen dle stanoveného plánu. Výsledky krajského 
kola byly zveřejněny na tiskové konferenci 7.6. 2019 ve Křtinách. 

Přihlášené obce:
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počet
obcí statut obec okres

počet 
obyvatel

1 obec Borovník Brno-venkov 104

2 městys Blížkovice Znojmo 1 169

3 obec Kostelec Hodonín 893

4 obec Lesná Znojmo 260

5 obec Malhostovice Brno-venkov 964

6 obec Morkůvky Břeclav 478

7 obec Moutnice Brno-venkov 1 170

8 obec Násedlovice Hodonín 859

9 obec Olomučany Blansko 1 055

  

  
  

  
  

  

počet
obcí statut obec okres

počet 
obyvatel

  

   
 

 

 

10 obec Petrovice Blansko 638

11 obec Petrovice Znojmo 368

12 obec Podbřežice Vyškov 242

13 obec Sudoměřice Hodonín 1 287

14 obec Unkovice Brno-venkov 741

15

 

obec

 

Velatice

 

Brno-venkov 752

16

 

město

 

Vracov

 

Hodonín 4 561

17

 

obec 

 

Železné

 

Brno-venkov 472

18

 

město

 

Ždánice

 

Hodonín 2 497



Výsledné hodnocení:
V rámci krajského kola udělila hodnotitelská komise následující ocenění:
Zlatá stuha - za vítězství v krajském kole - obec Morkůvky
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Kostelec
Modrá stuha - za společenský život - obec Násedlovice 
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Velatice 
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Petrovice 
(okres Blansko)

Diplomy: 
• za moderní knihovnické a informační služby – obec Moutnice  
• za vzorné vedení kroniky – obec Železné  
• za rozvíjení lidových tradic – město Vracov   
• za příkladnou péči o historickou zástavbu obce – obec Sudoměřice  

Mimořádná ocenění:
• Za zapojení školy do života obce a environmentální výchovu mládeže – obec 

Unkovice
• Za výjimečné úsilí obyvatel při obnově a rozvoji své vesnice – obec Borovník  
• Za příkladný přístup k sociální problematice – město Vracov 
• Za péči o lesní hřbitov a památníky obětem světových válek – obec Olomučany
• Za péči o území bývalého vojenského areálu  Zlobice – obec Malhostovice
• Za obnovu budovy obecního úřadu – obec Podbřežice
• Za zdařilou realizaci rekonstrukce průtahu obcí – obec Moutnice
• Za příkladnou činnost Českého zahrádkářského svazu – obec Sudoměřice
• Za koncepční přístup k návrhu regulativů nové zástavby rodinných domů 

– město Ždánice
• Za obnovu budovy a provozu hvězdárny a planetária – město Ždánice
• Za příkladný přístup k zabezpečení služeb pro občany – obec Násedlovice
• Za investice a aktivity v oblasti zadržování vody v krajině – městys Blížkovice
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - přihlášeno 9 obcí
• v kategorii A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů 

a památek místního významu Za obnovu vnějšího pláště kostela sv. Terezie 
– obec Lesná

• v kategorii B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby Za přístavbu 
mateřské školy  - obec Násedlovice
 
Dobrovolná kategorie: 
Speciální ocenění v Jihomoravském kraji – Jihomoravský krajáč 
(tradiční regionální pokrm, typický pro danou obec)
V této nepovinné kategorii se přihlásilo 11 obcí.

• Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život 
a občanskou společnost v obci – obec Petrovice (okres Znojmo)
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1. místo Svatební buchtičky – obec Blížkovice  
2. místo Vracovský krajanec – město Vracov
3. místo Šmor se zeleným salátem – obec Železné  

Při hodnocení krajská komise postupovala ve smyslu Podmínek soutěže Vesnice 
roku 2019.

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole 
Zlatá stuha je obci Morkůvky udělena za přínos mládeže k uchování a rozšíření 

místních tradičních krojů a jejich věrohodnou prezentaci. Obec má bohatý 
společenský život a pestrou paletu spolků. Zřídila mimo jiné muzeum věnované 
generál por. Peřinovi. Spolky se aktivně zapojují do života obce. Jednou z jejich 
mimořádných aktivit je např. pořádání originálního vytrvalostního pochodu kolem 
obce. Osobitá je také činnost mladých pěstitelů chilli papriček či producentky hořčic. 
Obyvatelé mají mimořádný vztah k odkazu místních umělců – malíře a básníka 
Dobeše. Spolupracují s Mendelovou univerzitou v oblasti rozvoje životního prostředí. 

František Novotný a Mgr. Lucia Jašková

NEŽÁDOUCÍ HLUK O NEDĚLÍCH

Obec Petrovice žádá občany i chalupáře o respektování nedělního klidu na vesnici. 
Narůstají připomínky občanů k hluku od travních sekaček, křovinořezů, cirkulárek 
apod., a to během nedělí, kdy si mnozí rádi po celotýdenní práci v klidu odpočnou. 
Děkujeme za pochopení! :-)

PRÁCE V OBCI NEUSTÁLE NARŮSTÁ

Jak jste si jistě mnozí všimli, v měsíci dubnu ukončil práci pro obec pan Florián 
Vyžrálek, poté v polovině června skončil rovněž pan Jan Hynek. Oba z důvodu nabídky 
jiného zaměstnání. Od 1. srpna 2019 obec zaměstnává paní Marcelu Tomečkovou, 
která má na starosti údržbu veřejných prostranství a obecních budov. Věřte, že 
opravdu není v silách jednoho člověka, aby udržel pořádek v celé obci. Navíc můžeme 
být vděčni za pravidelnou údržbu větších travnatých ploch uvnitř obce pomocí 
traktůrku a sečení trávy na mokřadech, v lesoparku a Sádku díky ochotným 
spoluobčanům.

Obracíme se proto na vás, petrovické občany, s prosbou, abyste si kolem svých 
domů, stodol, sklepů, garáží či zahrádek pravidelně uklízeli. Nejenže to usnadní práci 
jednomu člověku, ale pomůžete udržovat pěkný vzhled celé naší obce.

Děkujeme Vám za pochopení, Vaši vstřícnost a pomoc!!!

STAVEBNÍ PARCELY

V průběhu měsíce srpna byly dokončeny směny parcel v lokalitě Za humny a nové 
parcely byly zapsány do katastru nemovitostí. Během měsíce září bude zveřejněn 
záměr na prodej parcel pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitách Za humny a 
vedle mlýna. Zájemci poté najdou aktuální informace na kamenné i elektronické 
úřední desce.
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ZMĚNA TISKU ZPRAVODAJE

Dne 2. srpna 2019 zemřel pan Petr Večeřa, který nám graficky zpracovával 
zpravodaj a zároveň ho tiskl. Spolupráce s panem Večeřou byla výborná, odvedl pro 
naši obec spoustu práce a patří mu velké poděkování za ochotu a spolehlivost. 

Čest jeho památce!

Od současného čísla 2/2019 bude náš obecní zpravodaj graficky připravovat a 
tisknout VENDY atelier z Moravských Budějovic manželů Vomáčkových. Práci pana 
Miroslava Vomáčky jistě každý z vás zná díky kapesním kalendáříkům a obecním 
blahopřáním, které nejen tiskne, ale osobně kreslí i nádherné perokresby. 

ZE  ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

CO SE UDÁLO PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

V naší mateřské školce už nastaly prázdniny. Všichni jsme si poslední dny ve školce 
moc užívali. Naši předškoláci byli pasovaní při Akademii 2019, která se konala 
13. května v kulturním domě v Petrovicích. Mohli jste zde vidět, jak dětí zpívají a 
tančí, ale také jste se mohli setkat s loupežníky a zvířátky, za které se naše školkové 
děti převlékly. V pohádce „Zvířátka a loupežníci“ jste také mohli narazit na zlého 
sedláka a selku, dvě malé žabičky, ježečka, veverku Čiperku a spoustu dalších 
zvířátek. Paní starostka Irena Závišková poté pasovala naše čtyři předškoláky na 
prvňáčky, kteří dostali dárečky, knížku a vzpomínkový list, aby na naši školku 
nezapomněli.

Koncem května jsme se vydali na výlet autobusem do zámeckého parku 
v Moravském Krumlově, kde si pro nás zaměstnanci z DDM nachystali zábavný 
program. Děti se hravou formou naučily zajímavosti o mravencích, kobylkách 
a mnoho dalších malých broucích.

V červnu nás přivítali ve zdejší doškové chaloupce, kde se děti dozvěděly něco 
o Československu, dobové módě a dalších zajímavostech. Mohly si vyzkoušet 
prodávání a nakupování v koloniále, navštívily hodinu pana učitele a navíc si vytvořily 
na památku náhrdelník z čočky, kukuřice, máku a dalších surovin.

V půlce června jsme na školní zahradě pořádali „Sportovní odpoledne 
s táborákem“ pro rodiče a děti naší školky. Děti si vyzkoušely lovení víček z bazénku, 
chytání dřevěných rybiček, skákání mezi kruhy a plnění kyblíků vodou. Když byly 
všechny úkoly splněné, děti dostaly odměny a začaly se opékat špekáčky na ohni. Paní 
kuchařky nám nachystaly občerstvení v podobě buchet a nanuků, rodiče donesli 
špekáčky a bonbony, hrozny a třešně a mnoho dalšího. Všichni jsme si toto odpoledne 
náramně užili.

V posledním týdnu provozu nás navštívil pán, který dětem ukázal různé hrátky 
s barvičkami. Děti například obarvovaly cukr, vodu nebo pomocí špagátků tvořily 
velké bubliny. Dětem se hry s barvami moc líbily.

Náš poslední výlet letošního roku byl do Lesonic. Navštívili jsme zdejší základní 
školu, kterou nám ukázala paní učitelka Houdková. Následně jsme se přesunuli do 
sokolovny v Lesonicích, kde nám děti ze školy zahrály tři krásné pohádky – „Oslíčku 
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otřes se“, „Zvířátka a loupežníci“ a „O chytré princezně“. Pohádky se dětem moc 
povedly.

Na závěr bych ráda jménem celé mateřské školky poděkovala rodičům a obci za 
celoroční spolupráci a za pomoc při rekonstrukci školky, která probíhá o těchto 
prázdninách. Právě z důvodů rekonstrukce je provoz v červenci a srpnu uzavřen. 
Přejeme vám všem hezké prázdniny.

Za kolektiv MŠ Petrovice
p. uč. Terezie Molíková

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ

TĚSTOVINOVÝ SALÁT S TUŇÁKEM

0,5 kg  těstovin (suché) 0,15 kg rajčat
0,15 kg okurků 0,10 kg paprik
0,15 kg tuňáka v oleji 0,10 kg pórku
0,10 kg tvrdého sýru sůl, pepř

Těstoviny uvaříme, zeleninu nakrájíme na kostičky. Do misky dáme uvařené 
těstoviny, nakrájenou zeleninu, nahrubo nastrouhaný sýr a tuňáka. Vše zlehka 
promícháme a dochutíme solí a pepřem.

 

ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM

Školní rok utekl jako voda a tak nezbývá, než zavzpomínat na to nejdůležitější, co 
nás v závěru roku potkalo.

Projekt hudební nástroje

V rámci hudební výchovy jsme na jaře tohoto roku zahájili dlouhodobý projekt, 
jehož cílem bylo seznámit děti s některými hudebními nástroji a zvýšit tak u nich 
zájem o hru na nástroje. Žáci tvořili plakáty hudebních nástrojů, vyráběli vlastní 
hudební nástroje (chřestidla, dešťovou hůl) a účastnili se besedy s muzikanty. 
Reportáž z této hudební besedy napsala Michaela Klimová:

„30. 4. 2019 byla místo hudební výchovy beseda s muzikanty. První hudební 
nástroje nám představila Štěpánka Grunová -  housle a violoncello. Mohli jsme si 

11



vyzkoušet zahrát na tyto hudební nástroje, dozvěděli jsme se, že u violoncella se 
musí sedět. Další hudební nástroje nám představila Iveta Bognerová, a to čtyři druhy 
fléten a saxofon. Dozvěděla jsem se, že existuje i basová flétna. Potom nám ukázala 
takovou malou flétnu, která, když na ni zahrála, strašně pískala a mě málem praskly 
bubínky u uší. Třetí host, který nám představil svoje hudební nástroje, byl Ondřej 
Záviška. Byly to kytary: španělská, elektrická a tu třetí si už nepamatuji. Další 
hudební nástroje nám představil pan Vaníček, byla to harmonika a klarinet. 
Kdo chtěl, mohl si to vyzkoušet. Líbil se mi zvuk harmoniky. Poslední muzikantkou 
byla Gabriela Velebová. Ta nám představila příčnou flétnu, mohli jsme si na ni 
vyzkoušet pískat a dozvěděli se pár informací.  Mě se tento den moc líbil a nejvíc se 
mi líbila příčná flétna.“

Tímto děkujeme všem účastníkům hudební besedy – Štěpánce Grunové, Ivetě 
Bognerové, Ondřeji Záviškovi, Jindřichu Vaníčkovi st. a Gabriele Velebové za 
zprostředkování nevšedního zážitku pro žáky naší školy.  

Jarní dílničky

Jedno květnové odpoledne jsme připravili pro děti a jejich rodiče tvoření 
k příležitosti Svátku matek. Děti se svými rodinnými příslušníky vyráběly dekorativní 
vázy, dózy a lahve. Tohoto kreativního odpoledne se zúčastnily téměř všechny děti. 
Naučily se, že ne všechny věci, které ztratí svůj smysl, musíme vyhazovat 
do „popelnice“. Aby rodičům opravdu nic nechybělo, připravily děti v pracovních 
činnostech občerstvení – skořicové sušenky a banánky v čokoládě.

Den ve škole s předškoláky

Stalo se již zvykem, že naši budoucí předškoláci zažívají před nástupem do školy 
jeden opravdový den ve škole. Ráno vyrazí do školy, tak jako by tam už opravdu chodili 
– s batůžkem a svačinkou. Letos nás navštívili dva předškoláci – Tiborek a Anetka. Hned 
ráno si přišli hrát do družiny, páťáci je provedli po škole a ukázali jim zahradu. 
Dopoledne plnili různé úkoly na interaktivní tabuli, ale také v lavici s pomocí starších 
spolužáků. Ve školní jídelně se s námi společně naobědvali, pak si ještě pohráli 
na školní zahradě a ve školní družině.  

Výlet do Jihlavy

Zážitek z výletu zpracovala Lucie Velebová:
„V pondělí 3. 6. 2019 jsme jeli na výlet do Jihlavy - do ZOO a do podzemí. 

Když jsme přijeli do ZOO, tak jsme si dali svačinu. Potom jsme šli po ZOO, viděli jsme 
hodně zvířat. Moc se mi tam líbily zebry a žirafy. Pak jsme šli na náměstí a taky do 
restaurace. V restauraci jsme měli vývar s nudlemi a smažený řízek s bramborami. 
Oběd mi moc chutnal. Vyrazili jsme do podzemí, kde jsme se trochu báli. Byla nám 
také trochu zima, ale to nevadilo, protože zážitek v podzemí stál za to. Moc se mi 
v Jihlavě líbilo a chtěla bych se tam někdy vrátit.“
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Výšlap do Petrovic, spaní ve škole a závěr roku

Poslední týden před prázdninami se nesl ve znamení pilného nácviku na divadelní 
představení, kterým se již pravidelně za přítomnosti veřejnosti loučíme se školním 
rokem. Letos si naši žáci připravili tři veselé pohádky – Začarovaný les, Oslíčku, otřes 
se a O chytré princezně. Našel se však i čas na výlety a zábavu. V pátek 21. 6. jsme 
vyrazili pěšky do Petrovic.  Zde jsme navštívili Mini ZOO u Daňhelů. Další zastávkou 
v Petrovicích byla došková chaloupka, kde byl připraven program ke stému výročí naší 
republiky. Ještě týž večer měly děti možnost strávit noc ve škole. Užily si spoustu 
zábavy při vodních hrátkách s balonky, pochutnaly si na výborné večeři formou rautu a 
trošku se i bály při noční stezce odvahy. 

Ve čtvrtek 27. 6. odpoledne jsme všichni společně uzavřeli pomyslnou bránu 
za školním rokem 2018/2019 divadelním představením pro veřejnost a slavnostním 
pasováním páťáků. Děti se dočkaly vytoužených prázdnin a Vám přeji za všechny 
zaměstnance příjemné letní měsíce plné radovánek a zaslouženého odpočinku.  

Štěpánka Baštová, vychovatelka ZŠ Lesonice

USKUTEČNĚNÉ AKCE

PETROVIČTÍ OCHOTNÍCI POBAVILI HROU KOUČ

Patrick Marmignon (Ondřej Záviška) 
trpí vzácnou nemocí zvanou dobrota, 
takže není divu, že dobráka od kosti 
kdekdo zneužívá. Neumí nikomu říct ne, 
matce slouží jako hromosvod a děvče pro 
všechno, sestra z něj tahá peníze, šéf (Ivo 
Kylián) mu nakládá práci bez nároku na 
odměnu. Patrick je ke všemu po uši 
zamilovaný do své krásné kolegyně 
Vanessy (Michaela Jandásková), která má 
ovšem oči jen pro svého přítele, 
nezaměstnaného instruktora curlingu. 
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A Marmignon je příliš stydlivý na to, aby se jí vyznal. V momentě nejvyššího zoufalství 
se obrátí přes inzerát na osobního kouče Xerxa Chêna (Karel Tréšek ml.). Hledá u něj 
návod, jak konečně vzít osud do svých rukou!

Nová petrovická komedie? Nová petrovická divadelní parta? Před půl rokem bych 
tomu nevěřil, ale nyní mohu osobně potvrdit, že tu máme další dobré herce do 
divadelní partičky. S naší původní skupinkou mužských herců jsem měl chuť a odvahu 
udělat divadlo trochu jinak než doposud.

Letos se nastudování hry ujal junior tým. Klobouk dolů, viděl jsem několik zkoušek 
a taky představení divadelní hry „Kouč“ s  fajnovým obsazením, které sypalo jednu 
hlášku za druhou. A ačkoliv jsem neměl možnost sledovat premiéru ani derniéru 
(omlouvám se, mrzí mě to), mohu směle konstatovat, že hra ani herci nepropadli. 
Určitě se nezařadí mezi ty pitominy, na které je stydno a dlouho se koukat. Zasmál 
jsem se, hoďka a půl utekla jako voda a z divadla jsme my diváci vycházeli velice 
spokojení. Všichni herci byli skvělí. 

Tak zase za rok! Pěkný den a určitě i ten rok, přeje do Petrovic
Jirka Nejedlý

SOKOLOVÉ  ZACVIČILI  U  DOŠKOVÉ  CHALUPY

Muzeum v doškové chalupě vstoupilo do své šesté sezóny, kterou zahájilo v sobotu 
27. dubna 2019. Tématem tohoto roku je 100. výročí založení Sokola v Lesonicích, 
jehož členové byli i Petrováci.

Od 14 hodin byl připraven bohatý program a každý si určitě přišel na své. 
Po úvodním proslovu starostky obce Petrovice Ireny Záviškové, místní badatelky Evy 
Grunové a starosty obce Lesonice Pavla Hermana dostali prostor cvičenci z Petrovic a 
Lesonic. Předvedli svou cvičební sestavu,  za kterou  sklidili zasloužený potlesk. 

V dalším programu si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu v doškové chalupě 
o Sokolu, poslechnout lidové písničky v podání pěveckého sboru Sousedé z Hodonic, 
nechat si vystavit u četníka domovský list, vidět ukázku řemesel, nakoupit ruční 
výrobky na jarmarku, pro děti byla připravena stanoviště nejen se sportovní 
tematikou, zájemci se mohli svézt historickými traktory a nechybělo občerstvení. 
Zpestřením byl pokus o krádež vystavených předmětů z našeho muzea, ale díky 
pohotovosti četníka byl zloděj naštěstí dopaden. Celé odpoledne provázela slovem 
Ivana Frimelová, pod jejíž vedením nacvičovali dobrovolníci z řad dětí, mládeže, žen 
a mužů cvičební sestavu.

Na 17. hodinu se na mokřadech sešla padesátka příznivců přírody k přednášce 
o stromech. Jsme velmi rádi, že pozvání přijal Ing. Jiří Rozsypálek, který je 
odborníkem na slovo vzatý. Velmi poutavě vyprávěl zajímavosti ze života stromů, 
seznámil nás o probíhajících výzkumech, o kůrovcové kalamitě a přírodě celkově. 
Jeho povídání bylo velmi zajímavé a do budoucna se budeme těšit na pokračování.

Upřímný a obrovský dík patří všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací této 
akce. Návštěvníci nešetřili slovy chvály, děkovali za příjemně strávené odpoledne a to 
je pro všechny jistě tou nejlepší odměnou.  
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SLET  ČARODĚJNIC

Poslední dubnový den nesmí chybět táboráky, neboť se děti i dospělí těší na 
opečené špekáčky. Členové TJ Petrovice připravili na hřišti vatru s čarodějnicí a 
pozvali všechny děti i dospěláky ke společným hrám.

PETROVICKÝ KOŠT

Petrovičtí zahrádkáři uspořádali ve 
středu 1. května již 14. ročník ochutnávky 
vín. Letos se kvůli nejistému a větrnému 
počasí akce konala místo tradičního 
obecního sklepa pod pergolou u fot-
balového hřiště. Podvečerní prudká 
přeháňka potvrdila správnost této volby. 
Tento ročník byl ve znamení dosud 
největšího počtu 97 vzorků od 37 vinařů 
z Petrovic i okolních obcí a rovněž rekord-
ního počtu kolem stovky spokojených 
návštěvníků. Z bílých vín bylo možné ochutnat nejvíce vzorků odrůdy Veltlínské 
zelené (17 vzorků), dále směs bílá 9 vzorků, Rulandské bílé 7 vzorků, Müller Thurgau 
6 vzorků a Sauvignon 5 vzorků. Z červených vín byla nejvíce zastoupena odrůda 
Svatovavřinecké se 7 vzorky, dále Zweigeltrebe a směs červená po 3 vzorcích. Rovněž 
bylo možné ochutnat 9 vzorků růžových vín a klaretů, z nichž bylo 6 z odrůdy 
Svatovavřinecké. K dobré náladě účastníků přispěli svou hudební produkcí a zpěvem 
dva harmonikáři. O to, aby návštěvníci nehladověli, se zasloužili přípravou výborné 
grilované kýty Dalibor a Martin Záviškovi.

CYKLISTÉ OPĚT VYRAZILI DO OBCÍ V MIKROREGIONU 
MORAVSKOKRUMLOVSKO

Na sobotu 11. května 2019 byl připraven už 4. ročník akce napříč našim 
mikroregionem. Všechny obce se zapojují do této sportovní akce, která by se 
neobešla bez milovníků cyklistiky.

V letošním roce se zúčastnilo asi 150 nadšenců, kteří měli možnost projet různé 
trasy a navštívit v jednotlivých obcích 
zajímavá místa. Do Petrovic zavítalo kolem 
50 cyklistů, prohlédli si doškovou chalupu a 
navíc se mohli občerstvit připraveným 
chlebem se sádlem, vínem, vodou či 
sladkostí.

Cíl byl opět ve Vrabčím hájku v Mo-
ravském Krumlově, kde v tombole získali 
šťastní výherci pěkné ceny (spací pytle, 
batohy, cyklistickou výbavu…). K dobré 
náladě hrála krumlovská skupina Town 
band.
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ŽÁCI SI OPĚT UŽILI VYUČOVÁNÍ VENKU, MIMO ŠKOLNÍ BUDOVU

Hodinu vlastivědy a přírodovědy jsme v pondělí 27.5. využili k návštěvě doškové 
chaloupky v Petrovicích, kde byl pro žáky škol připraven nový vzdělávací program - 
tentokrát na téma PRVNÍ REPUBLIKY. Jedná se už v pořadí o osmý tematický pořad. 
Osvěžili jsme si své znalosti z dějepisu a zeměpisu, vyzkoušeli své šikovné ruce při tvorbě 
závěsu na krk z přírodních- jedlých materiálů. I kluci lepili čočku, mák, různá semínka a 
koření a dali si opravdu záležet.

Všichni ti, kteří pro návštěvníky připravují tyto programy, nás chválili, jak se umíme 
orientovat na mapě, jak hravě zvládáme státní symboly, jak se vyvěšuje vlajka, kdo byli 
naši prezidenti. Prohlédli jsme si staré československé bankovky a mince. Třídili jsme 
oblečení podle stáří a účelu.

A taky jsme si zahráli na prodavače, hokynáře a dozvěděli jsme se, co se stalo tomu, 
kdo lhal a podváděl.

Na závěr již tradiční milá a zdravá svačina - čerstvý chléb s máslem a medem a mléko. 
Prostě bez chyby. Navíc jsme stihli zajít do jednoty na nanuky a na chvíli i na dětské hřiště - 
a to se některým líbilo úplně nejvíc…

Holky zaujaly různé kousky oblečení, kluky zase bavilo hrát si na prodavače. Ze svačiny 
byli nadšení všichni a já za sebe opět nadšená z nasazení všech, kteří si tak poctivě dávají 
záležet na takovýchto programech pro děti.

Všem patří velká poklona a poděkování a taky přání dostatku energie na další a další 
programy. Rádi přijedeme zase.

                                    Mgr. Jana Pavlíčková, Moravský Krumlov
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ZÁJEZD ČZS A SPK

Místní spolky zahrádkářů a SPK uspořádaly pro své členy a zájemce z řad veřejnosti 
v sobotu 8. a v neděli 9. června zájezd na východní Moravu. Prvním navštíveným 
místem byl arcibiskupský zámek v Kroměříži s prohlídkou reprezentačních sálů, poté 
následovala komentovaná prohlídka likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích spojená 
s malou ochutnávkou jejich destilátů. Odpoledne strávili účastníci zájezdu ve Zlíně, 
kde si individuálně prohlédli město a jeho zajímavosti, především stavby z Baťovy éry. 
Nedělní dopoledne bylo ve znamení prohlídky Zbrašovských aragonitových jeskyní 
poblíž Teplic nad Bečvou. Odpoledne následovala návštěva Kopřivnice s muzeem 
automobilů Tatra. Závěr byl korunován prohlídkou malebného městečka Štramberka 
s hradní věží Trúbou na kopci nad městem. Spokojenost účastníků a dobrou náladu 
podpořilo kromě zajímavého programu rovněž příznivé počasí během obou dnů 
zájezdu.

SOKOL - VÍC NEŽ TRADICE

V sobotu 15. června 2019 proběhly v Lesonicích u Moravského Krumlova oslavy 100 
let od založení tělocvičné jednoty Sokol. Připraven byl zajímavý a pestrý sokolský 
program, do kterého se zapojily všechny generace, od těch nejmenších až po 
cvičence z řad seniorů.  Zajištěno bylo skvělé občerstvení a další doprovodné akce až 
do pozdních nočních hodin. Hodnocení necháme jiným, ale za sebe chci říct, že v nás 
organizátorech zůstal dobrý pocit. Pocit z toho, že jsme nejenom důstojně uctili ty, 
kteří myšlenku odkazu Dr. Tyrše v naší obci probudili k životu, ale také jsme ukázali 
veřejnosti, že Sokol není jen tradice.

Poděkování patří nejenom všem členům Sokola z Lesonic, Petrovic a starostům 
těchto obcí, ale také všem občanům, kteří svou pomocí přispěli k důstojnému 
připomenutí tohoto významného výročí. Všemu předcházely dlouhé několikaměsíční 
přípravy, nácviky jednotlivých vystoupení a zpracovávání programu. Prožili jsme 
v tom čase společně nádherné chvíle pospolitosti a nadšení. Dokázali jsme společně 
připravit náročnou, ale důstojnou ukázku toho, že Sokol jde kupředu, že je spolkem 
21. století. Podobně jako naši předkové i my jsme se dokázali sjednotit a podařila se 
dobrá věc. Za sebe si přeji, aby nám slušnost, nadšení a pospolitost mezi lidmi 
v našich obcích vydrželo i do let následujících. 

Děkujeme i všem sponzorům, 
kteří pomohli k realizaci této 
náročné akce, zejména pak Jiho-
moravskému kraji, který významnou 
měrou podporuje opravu sokoloven a 
společnosti ČEZ, která finančně 
pomáhá nejenom sportovním 
organizacím, ale i cílenému rozvoji 
a podpoře zajímavých projektů 
v regionu. Poděkování patří také 
České obci sokolské, společnostem 
ValdaStav, JMK Branišovice, Agro 
Petrovice, Truhlářství D-Fortel, 
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V PETROVICÍCH PŘIBÝVÁ DĚTÍ

Od posledního vítání v listopadu 2018 uběhlo sotva půl roku a obec Petrovice 
začala připravovat další slavnostní vítání našich nejmenších občánků. Díky velkému 
počtu nově narozených dětí jsme tak v neděli 16. června mohli s velkou radostí 
přivítat do života obce osm dětí. Se svými rodiči a příbuznými se dostavili Inna 
Janštová (čp. 136), Nella Vítková (čp. 8), Josef a Amálie Potůčkovi (čp. 148), Filip 
Karas (čp. 136), Viktorie Kyliánová (čp. 114), Dominik a Viktor Vespalcovi (čp. 151).

V kulturním programu vystoupily děti z MŠ Petrovice, které pod vedením paní 
ředitelky Zdeňky Müllerové velmi pěkně zazpívaly a zarecitovaly.

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, hodně radosti, lásky a šťastných 
okamžiků!

Truhlářství Vespalec a kapelníkovi skupiny Fantazie  Jiřímu Švábovi.
Sokol není jen o sportu. Sokol vychovává, vzdělává, rozšiřuje obzory a vytváří 

životní hodnoty. Pro některé z nás je Sokol životní styl, postoj k životu a cesta. Cesta, 
po které kráčíme již sto let, cesta, po které dnes vedeme své děti. Člověk má vědět, 
že vše má nějaký řád a smysl, má vědět, kde jsou jeho kořeny a toho si vážit.  

Věříme, že myšlenka SOKOLSKÉHO hnutí v našich obcích přetrvá i po další 
generace.

Jaroslav Pavlů, starosta T. J. Sokol Lesonice

POZVÁNKY NA AKCE V ROCE 2019
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datum  název akce  místo konání  pořadatel

so 24.8.

 
11. Simpsnův zrychlený přesun

 
obec

 
SPK

pá 6.9.

 

Malý festival loutky

 

KD od 18 hod.

 

OÚ a MěKS MK

so 14.9.

 

Tradiční hody, hraje Stone

 

KD

 

OÚ a chasa

ne 15.9.

 

Tradiční hody, hraje Petrovanka 

 

KD

 

OÚ a chasa

so 12.10.

 

Vinobraní –

 

taneční zábava

 

KD od 20 hod.

 

ČZS

listopad?

 

Lamp.

 

průvod a stezka odvahy

 

hřiště

 

TJ

čt 5.12.

 

Mikuláš

 

obec

 

chasa

prosinec?

 

Vánoční tvoření

 

KD

 

Místní knihovna

ne 8.12.

 

Slavnost světla se zpěvy z

 

Taizé

 

kostel Petrovice farníci

prosinec?

 

Setkání u vánočního stromu

 

obec

 

OÚ a ZŠ Lesonice

čt 26.12. Vánoční koncert kostel Petrovice OÚ

pá 27.12. Turnaj ve stolním tenise KD TJ

duben -
říjen

otevřeno muzeum 
v doškové chalupě

výstava 
100 let Sokola

OÚ

podzim fotbalové zápasy místního oddílu hřiště TJ



ZE  SPORTU

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Rakšice B 18 13 2 3 67:28 41
2 Prosiměřice B 18 13 0 5 61:33 39
3 Višňové B 18 11 2 5 55:22 35
4 Rybníky 18 11 2 5 45:29 35
5 Branišovice 18 8 2 8 44:48 26
6 Olbramovice-Bohutice B 18 8 2 8 36:46 26
7 Petrovice 18 7 4 7 42:43 25
8 Miroslav C 18 8 1 9 42:31 25
9 Dobřínsko 18 3 1 14 35:58 10
10 Tavíkovice 18 0 0 18 8:97 0

Tak jako každým rokem po skončení fotbalové sezóny našeho mužstva bych se 
chtěl podělit o pár informací z našeho klubu TJ Petrovice ze sezóny 2018/2019. 
Tradičně jsme potvrdili, že jarní odvety máme vždy lepší jako podzimní zápasy. Zde je 
ohlédnutí za podzimními zápasy – 3x výhra, 2x remíza a 4x prohra při skóre 20:31. No a 
jarní odvety dopadly takto – 4x výhra, 2x remíza a 3x prohra a skóre 22:12. Mezi 
střelce v celé naší IV.B třídy se zařadil a na 4. místě umístil Dalibor Řehák se 13 góly a 
další v celkovém výčtu skončil na 12. místě soutěže Zdenek Fiala s 8 góly. O naše 
branky vstřelené v letošní soutěži se ještě podíleli se 3 góly Bartoník, Bauer, Světlík, 
Šabaka a Šedrla, se 2 góly skončil Věchet a po 1 gólu dali Ivan Bogner, Čiháček, Frimel 

KONEČNÁ TABULKA IV.B TŘÍDY OFS ZNOJMO 2018/2019

Tabulka celková
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a Pavlů. Co se týkalo změn v uplynulé sezóně, tak hlavní byl příchod Pavla Bauera, 
který zapadl do mužstva a stal se myslím nedílnou postavou pro základní jedenáctku. 
Naše řady opustil Tomáš Čiháček, který se vrátil zpět do Rakšic, odkud u nás hostoval.

Jako každým rokem popisuji, že nám stále chybí doplnění kádru o mladé hráče, tak 
věřím, že se nám podaří pro novou sezónu získat konečně taky mladého domácího 
hráče, a to Ondru Závišku. Určitě bychom ještě přivítali i Alexandra Tomečka, ale to 
bude hodně záležet na rozhodnutí vedení Rakšic. Určitě to bude pro náš tým omlazení 
a nový impulz v týmu. 

Touto cestou bych chtěl taky poděkovat za dlouholetou spolupráci a věrnost 
našemu TJ hráčům Luboši Bognerovi, který oslavil krásné životní kulatiny a pak i 
Lumírovi Bartoníkovi, Jirkovi Sobotkovi a Zdeňkovi Štolpovi, kteří taky oslavili krásné 
kulatiny. Myslím si, že nebýt těchto věrňáků a dlouholetých milovníků fotbalu, tak už 
asi u nás v Petrovicích fotbal snad ani nemáme s kým hrát. V rámci posezení po 
ukončení sezóny a oslavy těchto narozenin se uskutečnil i přátelský zápas mezi 
fotbalisty a naším fan clubem, za který bych chtěl moc poděkovat Davidu Kučerovi, 
který poskládal mužstvo mladších sice neregistrovaných, ale řeknu fotbalistů, což 
bylo pro oslavence veliké překvapení a pro všechny velikým zážitkem, na který asi 
budou všichni dlouho vzpomínat. Když jsem viděl ty borce, jak se snažili vyrovnat 
registrovaným hráčům, tak jsem si jen povzdechl, proč nikdo z nich nepodpořil naše 
řady, když byli mladší. Podle mě by se mezi nimi našli skvělí fotbalisti, jen kdyby se 
jim chtělo potrápit své tělo.

Závěrem bych chtěl pozvat všechny fotbalové fanoušky na zápasy v nové sezóně 
2019/2020.

Sportu zdar, Olda Sobol
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O STÍNU

Kdo z nás neocení v horkém létě stín? Když praží slunce od rána do večera, začínají 
být zajímavá a vyhledávaná i taková zákoutí, kterých si možná v chladnější části roku 
moc nevšímáme. Mohou nám dokonce připadat temná a ponurá. Zkrátka místa, kde by 
se mohly odehrávat i věci utajované nebo přímo nekalé. Léto se tak zdá být ideální 
dobou pro jejich prozkoumání a případný úklid.

I v naší duši máme taková stinná místa. Carl Gustav Jung, zakladatel analytické 
psychologie a žák Sigmunda Freuda, použil přirovnání se stínem pro takové stránky 
naší osobnosti, které naše vědomí odmítá jako temné a nežádoucí. K osobnímu stínu 
patří všechny naše vlastnosti, schopnosti, pocity, představy nebo myšlenky, které 
považujeme za negativní nebo přímo zhoubné, jako jsou např. pýcha, panovačnost, 
závist, nenávist, pomstychtivost, chamtivost, žárlivost, vznětlivost apod., a které 
jsou pro nás nepřijatelné. Od dětství se učíme, že bychom takoví být neměli, a tak se 
snažíme takoví nebýt. Záleží na našich rodičích a učitelích, co budou považovat za 
nežádoucí, jakým způsobem nás na to upozorní a jaké možnosti pro přijetí a 
zpracování nepřijatelných vlastností a sklonů nám vlastním příkladem nabídnou. 
V nejlepším případě lze dobrou výchovou dosáhnout toho, že člověk o většině svých 
špatných vlastností ví a umí s nimi přijatelně naložit. Nelze ale být zcela bez stínu. 
Stín se zvětšuje se světlem a přirozeně se drží tam, kam se světlo nedostane. O co 
větší jsou naše talenty a silnější naše dobré stránky, o to větší a silnější budou i naše 
nechtěné sklony. Své nejtemnější a nejméně přijatelné stránky naše duše vytěsní do 
nevědomí, takže o nich vůbec nemusíme vědět. Každý jsme tak trochu jako Dr. Jekyll 
a Mr. Hyde, jen možná méně dramaticky. Pokud je naší silnou stránkou například 
pracovitost, tak stínovou vlastností může být lenost. Jinými slovy dobře víme, že 
kdybychom se nevrhali z jedné činnosti do druhé, tak dost možná nebudeme dělat nic 
a flákání nám nebude příjemné. Také je ale možné, že naší stinnou stránkou bude 
i neschopnost vypnout a bavit se nebo trávit čas s jinými lidmi, když při tom nebude 
vznikat nic užitečného. Především u žen se často setkáváme se stínem schopnosti 
pečovat o druhé v té podobě, že druhé opečovávají příliš až do rozmazlenosti nebo 
závislosti, a to za cenu vyčerpání nebo rezignace na naplňování vlastních životních 
plánů. Místo spokojených matek nebo babiček pak můžeme potkat frustrované dámy, 
které si stěžují na nevděk. 

Zákeřné je, že největší část stínu je obtížně přístupná našemu vědomí. Dozvídáme 
se o ní jen nepřímo, například prostřednictvím našich snů. Každý lotr, padouch, 
záškodník a podobné postavy v našich snech, odráží něco z našeho stínu. Slovy Jana 
Wericha: „Můj sen je můj sen“. Díky svému stínu jsme tedy samozásobiteli i co se týče 
negativních postav ve snu. Nejčastěji své stínové vlastnosti ale vnímáme u druhých 
lidí. U partnerů, přátel, kolegů, ale i u cizích lidí nám slabosti podobné těm našim 
strašně vadí a často nešetříme úsilím, abychom je na prohřešky upozornili, nebo 
dokonce vyžadujeme změnu. Takové promítání (odborně projekci) si můžeme 
představit opravdu jako kino. Sedíme pohodlně v sedadle, díváme se na film 
promítaný na plátně a rozčilujeme se. Je to hrozný film, špatný scénář, ostudná režie 
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a nemožný herec v hlavní roli. Nadáváme, ale přátelé nás upozorní, že v titulcích je 
pouze naše jméno. To jsme produkovali, napsali, zrežírovali a zahráli sami! Jen tím 
projekčním plátnem bývají v realitě druzí. Uvedu konkrétní příklad: V deset hodin 
dopoledne jde po ulici mladá žena s dítětem v kočárku. Jednou rukou tlačí kočárek a 
ve druhé nese otevřenou láhev s vínem, kterého už moc nezbývá. Při tomto výjevu 
začne náš stín z nevědomí křičet, co je to za matku, že popíjí před dítětem už 
dopoledne. Kdybychom ale měli šanci příběh sledovat od začátku do konce, zjistíme, 
že ta maminka láhev našla na ulici před domem, kde ji někdo při nočním tahu nechal, 
a teď ji nese ke kontejneru na tříděný odpad, protože nechce házet sklo do bližší 
popelnice. Z její strany tedy chvályhodné počínání. To jen náš stín využil příležitost 
nám připomenout, jak to máme s pitím alkoholu. Když nám na druhých začne něco 
vadit a prožíváme náhle silné záporné emoce (vztek, hněv, odpor, nenávist, ale také 
závist nebo žárlivost apod.), vyplatí se zapátrat nejdřív ve svém svědomí, jestli na ně 
náhodou nepromítáme své vlastní odmítané nebo vytěsňované pohnutky nebo 
představy.

Možná se ptáte, k čemu to? Abychom se cítili špatně a trpěli pocity studu a viny, že 
máme takový nepěkný stín? Jistě ne! Zastavením promítání stínu na druhé velmi 
odlehčíme našim vztahům s blízkými a vyhneme se tak zbytečným a nekonstruktivním 
hádkám. Ve stínu je také ukryta cesta k lepšímu využití světla. Když víme, kde končí 
naše silné stránky a jak se mohou měnit na stinné, můžeme si lépe pohlídat, abychom 
se nedostali za hranu. Zároveň se nám možná během života do stínu neoprávněně 
dostalo i několik dobrých vlastností, které se pouze projevily příliš brzy nebo 
nevhodným způsobem a byly našimi vychovateli označeny za nežádoucí. Může to být 
například zvídavost označená za nežádoucí zvědavost, kreativita označená za neklid 
nebo nedodržování pravidel, cílevědomost označená za tvrdohlavost apod. Poznáním 
a přijetím i těchto kvalit se stáváme úplnějšími a vyrovnanějšími.

A kdo by měl dojem, že se mu momentálně daří udržovat své světlé a stinné 
stránky v rovnováze, ten se může pokusit nahlédnout a zpracovat kolektivní stín, 
který se projevuje jako příliš jednostranná společenská tendence (například 
chamtivost, bezohlednost a krátkozrakost ve vztahu k přírodě, předsudky a nenávist 
vůči menšinám atd.). Mnozí to dělají zcela přirozeně například cestou veřejně 
prospěšné aktivity nebo přispíváním na dobročinné iniciativy.

Čím větší světlo, tím větší stín. To je pravidlo platné pro každého. Není se tedy 
třeba bát stínu jako takového. Je potřeba o svůj stín dbát a učit se s ním dobře žít, aby 
zbytečně nestínil našim světlým stránkám. Z veřejného života sice víme, že i se 
značným nereflektovaným stínem se lze dostat na velká pódia nebo do mocných 
politických křesel, ale bývá to ošklivý pohled, když pak v záři reflektorů vidí 
prominentní stín všichni, kromě prominenta samotného.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net
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VOJENSKÝ DENÍK NIKODÉMA ŠIDLY

V jednom z minulých čísel obecního zpravodaje jsme si připomínali Velkou válku a 
petrovické padlé vojáky, jejichž tváře na nás dodnes shlížejí z pomníku. U tématu 
Velké války zůstáváme i dnes, tentokrát svoji pozornost zaměříme na jedinou tvář. 
V reakci na náš článek nám totiž paní Ludmila Vrtná donesla jedinečný pramen, deník, 
zachycující válečné události očima mladého petrovického občana, vojína 
znojemského 99. pluku, Nikodéma Šidly. Zápisky pocházejí přímo z bojiště, autor 
deníku puntičkářsky zaznamenává události každého ze 180 dnů prožitých na frontě až 
do své smrti. Tento poslední půlrok Nikodémova života se pokusíme přiblížit. 

Mobilizace zastihla Nikodéma Šidlu ve Vídni, kde tou dobou žil. Povolán byl 
v březnu 1915, a jelikož měl stále domovskou příslušnost v Petrovicích, byl povinen 
svou vojenskou službu nastoupit u domovského pluku č. 99 ve Znojmě. Dne 20. března 
proto odjíždí z Vídně a 3. dubna nastupuje spolu s příslušníky svého pluku na 
dvoudenní cestu vlakem ze Znojma přes Břeclav, Bohumín a po přechodu zemských 
hranic míří do tehdejšího pruského Polska. Cesta byla fádní, pouze několikrát dostali 
na míjejících stanicích kávu nebo čaj. V nočních hodinách 5. dubna konečně dorazili 
do cíle, kterým bylo nádraží Jędrzejów.

V nedaleké vesnici Piaski trávil Nikodém první dva týdny života na frontě. Spolu 
s ostatními branci prodělával potřebné cvičení a přeškolování, které sestávalo z učení 
se zacházet se zbraní, pohybových cvičení a teoretické výuky. Škola prý „jak obyčejně 
za mnoho nestojí, neb setnina spí. Krom vyžadované kázně během výuky, 
všudypřítomného bláta a nedobré menáže, sestávající často z koniny, je čas cvičení 
posledním skutečně bezstarostným obdobím: „Neděle jsme se konečně dočkali. 
V sedm hodin jsem vstal, kávu mě donesl kolega Pokorný, vypil jsem ji a pak zase 
pěkně ulehl. Až jsem se pěkně vyspal, vstal, umyl a trochu dal vše do pořádku a hned 
zase následovala škola, která netrvala dlouho. Vyprávěly se nám mnohé zajímavosti 
z pole, to se nám líbilo, pak přišel náš pan poručík, který rozkázal, že musíme 
přeskakovati a cvičiti se v běhu. Při tomto běhání jsem dostal první premie, a to 40 h, 
i přes to, že jsem na nohy nemocen, o 10 hodině jsme šli domů a já jsem se dal do 
praní prádla. Právě byla pěkná neděle, takže se to pěkně sušilo i potom po dobrém 
jídle jsem se ulehl na trávníku před domem a hlídal jsem prádlo, aby se mě 
nezeschlo. V tu dobu jak jsem tak ležel, bylo slyšeti hřmění z děl a to se strany Lodže, 
a na to potom objevil se jeden ruský aeroplan, který letěl v ohromné výšce. V této 
chvilce vzpomněl jsem též často na domov, co dělají moji drazí rodiče a jiní mě milí 
a potom na mé kolegy a přítelkyně ve Vídni. Při této milé vzpomínce jsem potom 
usnul. Spal jsem pěkně, až pak mě z toho spánku probudil Fr. Baurův, který přišel za 
mnou. Trochu jsme hovořili přes tu válku a přáli jsme si, aby byl brzy mír. Povídalo se 
všude, že 18. má býti nějaké vyjednávání, a proto byl každý pln radosti. Následovala 
černá káva – čaj s rumem a potom ještě čaj bez rumu. Takto posilněn psal jsem tři 
lístky Julii Nitzi, všechny tři německé, tak že mi to dalo až do večera práce. Napsav 
psaní, odešel jsem na procházku vesnicí. Zašel jsem si také na naše staré místo na 
hrbatou [kořalku], když jsem se také malou chvilku bavil, neb zde byly paněnky.[...] 

POHLEDY  DO  MINULOSTI
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Byv hotov, zašel jsem do sousední vesnice do hospody, však tam jsme nedostali ničeho 
ku koupení, jenom hrbaté. V tomto hostinci bylo mnoho zupáků [šikovatelů], neb 
tam byly dvě sličné polačky. Také mě to tam bavilo. V půl deváté nastoupil jsem cestu 
k naší vesnici. Cestou poslouchal jsem hřmění děl ze všech stran. Přijda domů, naše 
chasa ještě pilně zpívala, nedbajíce, že nachází se na blízku před nepřítelem. Po 
deváté hodině nastal všeobecný klid.“

Již 21. dubna však tyto časy skončily a nováčci nastoupili pětidenní pochod jižním 
směrem, kde měli být poprvé nasazeni na frontu. Spalo se ve stodolách a v panských 
dvorech. I přes náročnost pochodu trávil Nikodém večery v místních židovských 
krčmách: „Jdu se mýti o 5té hodině odpolední a koho nepotkám jako starého kolegu, 
Holíka, který mě již hledal, neb se ptal jeho sestry na adresu. To si můžete 
představit, službu jsem měl a já přišel o čtyřech hodinách ráno a to ještě v čas války! 
Sháněli se po mě, ale ani slechu, propadl se. Zatím my seděli v malé krčmě a popíjeli 
hrbatou. Valně mě ale nebylo, neb když slyšeli jsme tu rány z ručnic na blízku. To ale 
všechno nic nevadilo, my do 12 hodin jsme se pěkně bavili. Nezapomenutelná 
chvilka, na vojenský pochod od Nidy k Visle.“ 

Po přechodu hranic do rakouské Haliče se učili správně kopat zákopy („dekunky“) a 
stavět celty, ale první válečnická zkušenost se neúprosně blížila. Čekal je riskantní 
úkol prorazit přes řeku Dunajec, a to na loďkách. „Tu fasovali jsme 200 kusů ostrých a 
odevzdávali zimní deky, neb nám bude asi teplo. Odpoledne čekalo se na největší 
okamžik […] O dvanácté hodině mělo se to vše odehrávati. Také se to stalo. Právě ve 
12 hodin pustilo naše dělostř. první ránu a hned následovalo více. Tento okamžik 
nepřeji žádnému. A hned ozvala se ruská, tato však jenom slabě, neb zde měl jenom 
mdlou sílu.“ Rusové ustoupili a následující dny byly vyplněny již skutečným pozičním 
bojem, hladem a spánkem v bahnitých zákopech plných vody. Nepřítel začal dále 
ustupovat, byl pronásledován a Nikodém si po dlouhém pochodu sliboval konečně 
odpočinek, ale ve skutečnosti se jednalo o jeden z vůbec nejtragičtějších dnů na 
frontě: „O půl páté hodině jsme museli odmašírovati, ale musím podotknouti, 
že chleba již druhý den jsme neviděli. Tedy se šlo bez kávy. Takto jsme šli bez oddechu 
až do 10 hodin v poledne. A tam jsme spěchali na smrť. Stále jenom se povídalo, že 
nepřítel je na útěku. Však byl. Ani nám nebylo vody popřáno. O třetí hodině jsme 
táhli ve švarmliniích proti nepříteli. Avšak tentokrát se nám nepoštěstilo. Táhnem 
k jedné malé vísce, kde bylo jenom pár domů, Radokov [Radgoszcz], avšak v těchto 
byli rusi na střechách. Tito nás nemile uvítali. Raněných a mrtvých byla strašná síla. 
[…]Tato neděle 9. května bude nám jednou památnou. V civilu. Na noc střelba 
částečně umlkla. Před útokem nás bylo u setniny 120 mužů a po srážce necelých 
70 mužů.“ 

Nedlouho poté byl zdecimovaný prapor odvolán z pole, dostal den odpočinku a 
následně byl poslán na třicetikilometrový pochod do okolí Tarnobřehu, kde se bojová 
linie ustálila a až do konce června. Nejprve měli v záloze nakázanou přísnou 
pohotovost, později mohli za neustálé hrozby „alarmu“ odpočívat a nabírat sil, čehož 
Nikodém využíval k procházkám po okolí: „Na zpáteční cestě slyším stále zpěv, jdu po 
něm a přijdu k malé Boží Muce, kde mnoho hezkých děvčat zpívá a modlí se, přidružil 
jsem se k nim, ale musel jsem pamatovati na návrat, neb jsem měl ještě až půl hodiny 
cesty. Nechtělo se mě od mladých hezkých děvčat, neb mi interesoval jejich zpěv.“ 
Později zotavení záložníci kopali reservní zákopy v bezprostřední blízkosti fronty: 
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Do půlnoci to ještě ušlo, neb se mohl někam přikrčit, neb byla velká tma a též 
se blýskalo, ale jinak tomu bylo po půlnoci, když bylo světleji. Každý musel kopat. 
Ale tou naší lopatkou je to rozmilá práce.“   

O pět dní později se opět muselo jít do boje, dokonce podniknout útok. Nikodém 
Šidlo byl zrovna nemocný a tak referuje: „Večer a ráno kávu jsem jim daroval a menáž 
také, neb jsem neměl na nic ani chuti. O třetí hodině odpolední bylo mě trochu lépe, 
vstal jsem a píši tyto poznámky. Tak špatně mě zase nebylo. Pro kávu a pro oběd jsem 
nešel, ale kdyby se bývalo šlo dopředu, musím jíti, ale jestli bych tam býval přišel, je 
otázka.“ Naštěstí pro něj byl útok odražen a dále probíhala typická poziční válka. 
Další otřesný zážitek zažil Nikodém na hlídce, kdy měl udržovat spojení se sousedním 
regimentem: „Nebylo to mě příjemného, neb jsem musel choditi dekunkama, kde byl 
strašný zápach od padlých, neb z ruské strany nebyli ani pochováváni. K půlnoci jsem 
byl až trochu nemocen, ale maje u sebe kapky z domu zaslané, jimi jsem se pozdravil. 
Není divu, aby jeden na místě nepadl.“ Mezitím dosáhla rakouská vojska zásadního 
úspěchu, když se jim 3. června, na svátek Božího těla, podařilo dobýt pevnost Přemyšl 
a na Nikodémově frontě se bouřlivě slavilo – každý voják dostal litr vína. Následující 
dny plynuly monotónně, Nikodémova jednotka působila jako záloha nadále blízko 
Tarnobřehu, kde opravovali zákopy, cvičili a Nikodém, vyučený tesař, si rovněž 
přilepšoval stavbou lepších příbytků pro důstojníky. 

Věci se daly opět do pohybu až 22. června, kdy se Rusové v důsledku pádu Lvova 
stáhly až za řeku San.  Proto vojáci odmašírovali podél dráhy až do vsi Gorzyce ležící 
nedaleko soutoku Sanu s Vislou. Po několikadenním odpočinku 29. června přelodili 
řeku San a opatrně, za ruského odporu, postupovali dále. Rusové nakonec ustoupili, a 
tak se za deště pochodovalo dál z rakouské Haliče na území ruského Polska, asi 20 km 
severním směrem, do vesnice Mazanow. Ta se stane dějištěm dalším dvou týdnů 
Nikodémova vojenského života. Nikodém si poznamenává, že měli konečně výbornou 
večeři – porazilo se místní prase. Ruskou linii se ani přes několik pokusů prorazit 
nepodařilo. Dne 9. července se konečně mělo jít do zálohy odpočívat, avšak ruským 
vojákům se nepozorností hlídek podařilo protrhnout linii: „Rusové v zákopech spící 
pobodali. V posledním okamžiku přišla naše jedenáctá setnina a ta postupu rusů 
zabránila. Nebylo této, kde pak se koupem, neb za námi jsou nepřehledné močály.“ 
Následující dny trávil Nikodém částečně v záloze, částečně na frontě, ale až na 
drobné přestřelky se nic důležitého nedělo. V nedalekém Krasniku probíhaly touto 
dobou nesrovnatelně těžší boje.

Rusové začali dále ustupovat a 19. července se daly do pohybu i jednotky 
99. pluku. Po několika bojích se hladová a vyčerpaná jednotka vrátila do města Opole 
do delší zálohy. Z Nikodémových zápisků přímo číší spokojenost, že se znovu dostali do 
civilizace: dostali jsme buchet, chleba ke koupení a ještě jiných věcí. Zde byl velký 
cukrovar a v něm zásoba žlutého cukru, proto se hned vařil čaj. Večer jsme zabili 
prase a hoši celu noc pekli. […]. Zase jsem se jednou za tři neděle myl a celý den se 
jedlo…“ Po dnu regenerace nastalo opět obvyklé budování zákopů a nově i mostů, 
o kterých si poznamenává, že jim je Rusové před očima zapálili. Celý týden byl velmi 
deštivý, a tak si pochvaluje, že se nespí v celtách, nýbrž v domech.   

Příjemný týden v záloze končí 28. července večer, kdy vojáci odtáhli do sousední 
vesnice a celý následující den museli být „maršbereit“ (připraveni na pochod). 
Dalšího dne dostali rozkaz vyrazit ostrým pochodem na sever. Za celé odpoledne 
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urazili přes 30 km až k panskému domu 
Kębło. Zde jim bylo řečeno, že 
v Lublině je obklíčen honvédský di-
vision a půjde se mu na pomoc. Lublin 
byl však ještě téhož dne osvobozen, 
proto pochodovali dál až do města 
Karmanowice a tam zůstali tři dny. Dne 
4. srpna odtáhli dále a přespali ve 
„strašně špinavém“ městě Kurów „na 
židovském hřbitově, neb v domech 
nebylo radno“. Během následné cesty 
borovými lesy část mužstva spolu 
s Nikodémem zabloudila. Postupovali 
na pomoc německým vojákům, kterým 
se podařilo prolomit ruské linie. „Zde 
odehrával se pěkný kousek – kudy jsme 
šli, leželi mrtví, pušek a patronů 
všude, v osadách plno raněných, jak 
rusů, tak i němců. Mašírovalo se dál a 
dál celý týden, cestou míjeli Wolu 
Osińskou, přelodili se přes řeku Wieprz, 
kde postupovali v první linii přes silně 
opevněné zákopy, Rusové v nich ale už 
nebyli, neboť byli donuceni ustoupit 
přibližně 60 km a přes Wolu Okrejskou, 
město Kock a Radzyń Podlaski 
postupovali spolu s německými 
jednotkami vypálenou a válkou 
hluboce poznamenanou krajinou. 
Náročné vytlačování ruského vojska se 
zastavilo až 13. srpna u obce Komarówka Podlaska, a tu prodělal Nikodém Šidlo svůj 
druhý křest ohněm, doslova:  

„O druhé hodině jsme odešli a teprve po tříhodinovém pochodu narazili jsme na 
nepřítele, a to u města Komaruvka. Na pravém křídle dostali jsme palbu od rusáků. 
V sedm hodin večer byla vesnice na pravo od městečka celá v plamenu, vesnice ta 
slove Dediczna [Derewiczna] – podobného ohně jsem neviděl. Na to jsme šli půl 
hodiny zpět do lesa – švarmlinie v předu zůstaly. Druhého dne 14. 8. byl angrief [útok] 
– my v záloze – makat těžkýma. Velké horko. O druhého hodině odpolední se šlo do 
předu – za dne – došli jsme na 200 kroků před ruské dekunky – o 10té hodině byl 
bajonet a šturm  – třikráte zpět – vojsko se nemohlo dohodnout – velitel nikde. Byla tu 
jenom hrstka kozáků a my tři pěší pluky - Podobný gefecht [bitva] jako na 9.  května – 
mrtvých 50 – raněných 200. O třetí hodině ranní rus odtáhl. Tento kus divadelní 
odbýval se před vesnici Vulka [Wólka Komarowska] – zpolovice vyhořené.“ 

Čekali bychom, že po takovéto ráně bude prapor odvelen do zálohy, ale bylo tomu 
právě naopak. Ihned se mašírovalo dál, bylo třeba nepřítele pronásledovat, a to až 
téměř 40 km během jediného dne k obci Witulin. Tam si pluk odpočinul, aby už 

* Nikodém Šidlo (1890-1915)  jako vojín 
rakousko-uherské armády, pravděpodobně 

1915.
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21. 8. mašíroval celý den „bez restu a jídla“ dál, tentokrát jižním směrem. Takto, 
téměř bez oddychu, se pochodovalo následujících více než 10 dní. I tudy se válka 
prohnala ve všech svých smutných důsledcích: „šlo se Starým Ořechovem [Stary 
Orzechów], kdež ze 183 domů jeden byl neporušen, ostatní do základů spáleno. To 
samé stihlo obec Puchaczev [Puchaczów], tam bylo ušetřeno více domků asi 8 a kostel 
s farou.“ Další pouť vedla přes město Chelm, následujícího dne pak přes řeku Bug, 
hranici ruského Polska a Volyně, a po půldnu mašírování měli znavení vojáci konečně 
volné odpoledne k odpočinku. Nutno podotknout, že postupovali v závěsu za 
jednotkami 21. čáslavského pluku, a tak byli ušetřeni těžkých bojů. Dne 2. září pak 
překročili řeku Styr a znovu se zapojili do dalších válečných operací. Vojáci s veškerou 
výzbrojí za druhou polovinu srpna urazili více než 250 km!

Poslední dějství dramatu Nikodémova života se odehrává v oblasti Volyně. Celé 
ono osudové září nám o sobě dává Nikodém podstatně méně informací než dříve. 
Přesto je z jeho zápisků zřejmé, že se nacházejí v bezprostředním okolí města Lucku. 
Volyňská oblast byla v 19. století významným cílem velkého kolonizačního proudu 
z Čech, a tak zdejší Nikodémovo působení začíná radostně – setkáním s krajany: Dne 
3/9 šlo se do jedné vesnice, který byla obydlená samými Čechy. Tam bylo ovoce dosti – 
masa také! Téměř ihned však byli odveleni přímo do frontové linie, která se na celý 
poslední měsíc Nikodémova života – a vlastně poté i na celý následující rok – přesunula 
do meziříčí mezi Styrem a Stublou. Přesouvali se a na útok v zákopech čekali za 
nepříjemných zářijových lijáků. „Zase do nás lilo. O desáté hodině přišel rozkaz 
lehnout, ale celty nestavět. Pod okapem se spalo. Dne 9/8 byl o jedné hodině tagvach 
[budíček] a šlo se do linie –náš 44 prapor dělal 4x angrif [útok]. Docílil toho. Šlo se 

* Ukázka rukopisu z vojenského 
deníku Nikodéma Šidly 1.-3. červen 
1915.

* Mapa zachycující trasu, kterou 
Nikodém Šidlo od dubna do září 1915 
jako voják absolvoval. Jsou na ni 
uvedena všechna lokalizovaná místa 
zaznamenána v deníku. 
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velkým lesem a přes dráhu a pak po velké rovině a pod jedním návrším dostalo se nám 
menáže – konservu a polívku. Hned z rána káva a porce chleba. Čtyři dny jsme docela 
promokli.“ Další dosti náročné a riskantní vojenské operace probíhaly několik 
následujících dnů. Rakušané se pokoušeli obsadit dráhu vedoucí lesem do Rivne, ale 
nepodařilo se, spíše se chaoticky přesouvali sem a tam. Nikodém byl zrovna na hlídce, 
když jeho pluk zavelel k ústupu: „9. ve čtvrtek musel jsem z patruly, ale kompanie 
nikde, měli na pilno a nás zde zanechali. Hoši od 25 land. nám cestu ukázali. 
Regiment jsme dohoniti nemohli až v jedné vesnici přes polednem – tam se 
zakopávali – nikde po trénu ani slechu. Kuchyně se hledaly – v poledne dojely – jen 
konzerva a trochu kávy – to byla menáže za dva dny – spat nikde.“ 

Spolu se svým regimentem pak postupně ustupoval zpět, až dorazili 18. září na 
řeku Styr. Polní kuchyně se přes řeku nemohly dostat, a tak strava sestávala jen 
z masových konzerv a zelené řepy. Strádání mu bylo vynahrazeno pobytem v záloze 
městě Rożyszcze: Dost jedl jsem krocana – marmeládu výtečnou – knedlíky 
s hruškama, mlíko a různě. Byl jsem na patruli ve vesnici na druhém břehu řeky Styru 
– donesl jsem všeho možného – husy – vepříky – ovoce i všelijaké zavařeniny. Též 
i marmeládu. Unavení vojáci odpočívali, stavěli a opravovali zákopy. Po týdnu 
odpočinku odchází 26. září Nikodém do svého posledního boje. I tento začíná dobře – 
Rusové ustupují a v zákopech svým nepřátelům zanechávají masové konzervy. Potom 
následuje téměř dvoudenní náročný přesun k údolí mezi obcemi Derno a Stavok a 
ihned se velí k útoku: „Dne 28/9 v úterý o 6ti hod. abmarsch do 1 hod a hned byl 
angrief [útok] bez menáže. Rusové na kopci před námi. My na rovině zakopali jsme 
se. Poznámka: Musím podotknouti, že před tímto gefechtem [bitvou] jsem snědl tři 
masové konservy.“ Tolik k posledním řádkům, které Nikodém ve svém životě napsal. 
Dle úmrtní matriky 99. pluku padl o den později u Stawoku a byl pohřben na místním 
hřbitově. Přesné okolnosti neznáme, snad to bylo při dalším útoku rakouských vojáků, 
kteří touto dobou byli spíše v ofenzívě. Koneckonců, skutečnost, zda padl hrdinskou 
smrtí, či nešťastnou náhodou vlastně ani není tak důležitá. Tak i tak ztratil svůj mladý 
život, který měl mít celý před sebou. 

Nikodém Šidlo se nám ve světle svých deníkových zápisků jeví jako velmi pečlivý 
a vzdělaný mladík s břitkým humorem, kterého válka nedobrovolně vytrhla z víru 
veselého vídeňského života. Ve vojenské uniformě strávil na východní frontě šest 
měsíců a zúčastnil se úspěšného rakouského tažení do Haliče. Nikodém během války 
zakusil to, co každý voják. Otupující střídání nečinnosti v záloze a čekání s těžkou 
prací a bojem v zákopech, ostré pochody, stěží poživatelnou menáž, hlad, smrt a 
násilí. Není divu, že již od počátku zaujímá k celému válečnému dění kritický a 
ironický postoj: „Každý již má vojny plné vole, konec žádný to nebere.“ 

Štěpánka Grunová

Opravujeme a upřesňujeme, že podle nápisu na pomníku padl Nikodém Šidlo ve věku 25 let 
u Oliky v Rusku (v předešlém příspěvku jsme uváděli místo skonu u Buky). Deník se dochoval 
v pozůstalosti Nikodémova bratra Adolfa Šidly. Děkujeme paní Vrtné za umožnění pořízení 
digitální kopie deníku a souhlas s publikováním ve Zpravodaji. Kopie 100stránkového deníku 
a pořízený přepis je uložen v obecním archivu jako zajímavý pramen, poskytující nám pohled 
do každodennosti vojína c.k. armády.  
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srdečník

Ráda opět vítám všechny příznivce této rubriky petrovického zpravodaje. V prvním 
čísle jsme začali povídáním o všedním životě v souladu s přírodou, o bylinkách a 
rostlinách, které nám příroda sama nabízí a jejím prostřednictvím nám ukazuje a vede 
nás, jak bychom měli o sebe pečovat. Bylinky zde rostou pro nás, pro každou naši bolest 
i radost jsou připraveny o nás pečovat a pomáhat nám. Jen natáhněte ruku a vezměte si je, 
určitě vás nezklamou. Zdravím vás a přeji hezké počtení.

V minulém čísle jsem skončila měsícem dubnem. Je to nejnáročnější měsíc celého 
roku. Země vydechuje a my to vnímáme. Chce po nás aktivitu, ale pozor-vyváženou. Kdo 
to přežene a ještě si špatně vyčistí játra, bývá v květnu velice unavený. Vše kvete žlutě a 
přechází do růžové až červené. Květen-lásky čas. Pečujeme o své srdce. Prožíváme lásku a 
je to jediný měsíc, kdy si užíváme každý okamžik. Srdeční sval tepe v rytmu a řádu tak, jak 
vnímáte řád v celé přírodě. Utvořením si řádu a rytmu ve svém osobním životě, budete 
v souladu i se svým srdečním tepem. Srdce určuje naši osobnost-propůjčuje nám 
individuální charakter. Srdce podporujeme vitamíny, minerálními látkami, omega 3, 
koenzym Q, lecitin atd. Z bylinek vyberu například kopr-semeno-podporuje práci srdce. 
Nejznámější na slabé a unavené srdce je hloh. Můžete sbírat květ, list i plod. Kolem naší 
vesnice roste spousta keřů hlohu obecného. Další známou bylinkou je srdečník - upravuje 
nám vysoký tlak. Šišák bajkalský se nenachází ve volné přírodě je to bylina pěstovaná a 
posiluje nám slabé srdíčko a koriguje vysoký tlak. V neposlední řadě je důležitá 
životospráva. Co játra připraví, to srdce uskuteční: pokud proměníte své plány ve skutek 
dopřejete si radost z úspěchu-uskutečnění.

A z letošního chladného května jsme se přehoupli do letního měsíce června. Kráčíme 
k vrcholu ročního cyklu, otevíráme se možnostem, uskutečňujeme plány, realizujeme, 
posouváme myšlenky k činům. Léto symbolizuje dospělost, rodičovství. Živlem je oheň a 
vzduch. Oheň přináší proměnu, čistí, tříbí a chrání. Oheň lze regulovat vzduchem. Pomocí 
dechu můžeme vnitřní oheň rozdmýchávat nebo mírnit. Síla našeho vnitřního ohně nám 
poskytuje ochranu a podporuje imunitu. Imunita, jak je známo, závisí na stavu našeho 
tenkého střeva. V červnu tedy dbáme o čistotu a dobrý stav našeho tenkého střeva. 
Usilujeme, aby nás nic nenadýmalo, abychom neměli průjem nebo naopak zácpu, 
abychom netrpěli bolestmi břicha. Pro očistu a zlepšení sliznice střeva nám opět pomohou 

bylinky právě teď kvetoucí. Sléz maurský roste ve velkém množství na 
mokřadech. Topolovka černá nebo tymián nám dobře čistí střeva. 
Slézovité byliny nespařujte, zničili byste si účinné látky, které obsahují. 
Květy těchto bylin nechte vyluhovat ve studené vodě a potom můžete 
ohřát nebo pít studené. Chuť výluhu si můžete zlepši mátou, citronem, 
květem růže, meduňkou apod.

21.12. se slunce rodí a 21.6. se s ním loučíme. Měsíc červenec 
vrchol ročního cyklu-doba dovolených, dolaďování energií všech členů 
rodiny. Jsme více pospolu. Dbejte alespoň půl hodiny denně činnosti 
všech členů rodiny dohromady. V červenci posilujeme svůj krevní 
oběh. Udržuje nám vnitřní prostředí těla v rovnováze. Krev nám 
rozproudí jahodník, zázvor, řebříček, petržel, rozmarýn. Udržovat 
průchodný cévní systém je prevencí kardiovaskulárních 

onemocnění. Krev nám čistí černý bez, třezalka, řebříček-nať, 
kopřiva. Vysoký krevní tlak jste si mohli snížit medvědím 
česnekem, kdo jste to propásl, můžete začít česnekem obyčejným 
jako tinkturu nebo tinkturou z hlohu obecného. Na nízký tlak 
zabere rozmarýn, řebříček, gynostema pětilistá, která snižuje 

LÉČIVÁ SÍLA  PŘÍRODY
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i hladinu cholesterolu. A opět životospráva, prožívejte 
radosti, dopřávejte si pocit důvěry a bezpečí. Čerpejte 
sluneční energii, čerpejte dovolenou. Užívejte si plodů 
léta-sezonního ovoce a zeleniny. Příroda nám sama dává 
hojnost plodů v červeném spektru.

A máme tu nejméně barevný až nudný měsíc srpen. 
Prožívejte klid až nudu, děkujeme za úrodu. Pečujeme 
o termoregulační systém. Srpen prožíváme s vděčností 
a vyhříváme se na výsluní. Teplota člověka během dne 
kolísá mezi 36-37 °C. K udržení stálé teploty nám slouží 
dva typy termoregulace-nervová a hormonální je to 
funkce štítné žlázy a dřeně nadledvin. Termoregulace je 
úzce spojena s naší hmotností. Je důležité, aby nedošlo k 
prochlazení nebo naopak k přehřátí organizmu. V srpnu 

už znatelně pociťujeme výkyvy teplot. Chladné noci i rána a horko přes den. Jistě znáte 
Svatá Anna chladno zrána 26.7. Máme spoustu bylinek, které nám pomohou překonat ve 
zdraví rychlé změny klimatu, změny spojené s turismem a pomohou organizmu vyrovnat 
se se stresovými situacemi. Jsou to takzvané adaptogenní byliny - Gotu kola, Brahmi, 
Talinum latnaté - korejský ženšen, Šišák bajkalský, Aloisie citronová, Goji, Gynostema 
pětilistá. I nadále v srpnu čerpáme sluneční energii do zásoby a stále přes poledne 
odpočíváme jako v červenci.

Žít v souladu s cyklem přírody znamená naladit se na právě probíhající roční období, 
porozumět jeho projevům a umět užívat to, co nám příroda nabízí v každodenním životě. 
Přirozeně se dostaneme do souladu sami se sebou a daleko lépe budeme zvládat nároky 
všedního dne. Dny našeho života budou plynout ve větší harmonii a my budeme zdravější a 
radostnější.

Zdeňka Bognerová
použité obrázky www.google.cz

         

sléz maurský

ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ 

duben 2019 květen 2019 červen 2019
nejnižší noční teplota -2 °C -1 °C +12 °C
nejvyšší noční teplota +10 °C +13 °C +21 °C
průměrná noční teplota +4 °C +7 °C +16 °C
nejnižší denní teplota +9 °C +8 °C +24 °C
nejvyšší denní teplota +28 °C +30 °C +38 °C
průměrná denní teplota +18 °C +19 °C +30 °C
celkové srážky 24 mm 72 mm 36 mm

Polovina měsíce dubna byla zatažená až oblačná, foukal vítr. Začátkem dubna 
se objevili šneci, motýli a vlaštovky.

V květnu bylo celkem 28 dní zataženo a oblačno. Bylo slyšet kukačky, dne 7. 5. 
pomrzly na zahrádkách brambory a částečně ovocné stromy.

V červnu bylo 25 dní polojasno a jasno.
Jaroslava Vespalcová
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ROK 1954

Počasí v roce 1954 přálo rolníkům až do léta, kdy bylo sucho, v důsledku toho 
nevydařily se některé druhy obilovin. V lednu uhodily mrazy.

V důsledku letošní kruté zimy byly prodlouženy na školách pololetní prázdniny o 14 
dnů a pro nedostatek paliva provedeno vypínání el. proudu v některých hodinách.

Dne 5. III. bylo vzpomenuto prvního výročí úmrtí gen. J. V. Stalina. Dne 14. III. bylo 
vzpomenuto výročí úmrtí Klementa Gottwalda.

Dne 1. IV. bylo nařízeno a provedeno snížení cen zboží. Dne 9. IV. byly promítnuty 
ve škole školním přístrojem filmy „Zákon velké lásky“ a „Broučci“.

Prvního máje se účastnili občané a žáci jako obvykle v Mor. Krumlově.
Dne 2. V. byl uspořádán občany zájezd do Státního divadla v Brna na hru 

„Bařtipáni“ od Moliéra. Dne 9. V. byl uspořádán zájezd do divadla v Brně na hru 
„Zbojník Ondráš“.

K oslavě 9. výročí osvobození ČSR byl uspořádán běh vítězství v naší obci. Dne 
29. V. byla oslava mezinárodního dne dětí. Dne 2. VI. byl uspořádán výlet školních dětí 
na Macochu, které se zúčastnili i rodiče dětí. Dne 25. VI. byly uspořádány dětské 
radovánky s pohoštěním dětí. 

V měsíci květnu byly provedeny volby do MNV. Obec byla rozdělena na 9 volebních 
obvodů, každý obvod měl jednoho kandidáta. Volilo se tajně, rovně, přímě. Do MNV 
byli zvoleni tito občané – Vespalec Fr. č. 128, předseda, R. Jiřikovský tajemník obvod 
č. 3, Hodeček Vl. za obvod č. 1 člen zemědělské komise, Kovář Fr. č. 50 za obvod č. 4 
člen zemědělské komise, Šidlo Karel za obvod č. 5, předseda kult. šk. komise 
Schovanec Bohuslav obvod č. 6, předseda finanční komise. Vespalec Jar. 81 za obvod 
č. 7 člen kult. šk. komise Hezina Jos. obvod č. 8, předseda zemědělské komise 
Zahradníček Jan 9 obvod člen rady a člen kult. šk. komise. Současně byly provedeny 
volby do ONV a do KNV. Do ONV byla zvolena M. Fialová z Lesonic a do KNV F. Gayer 
z Jezeřan.

Žně v důsledku vymrznutí obilí byly méně úspěšné nežli v létech předcházejících. 
V roce 1954 od 1. září je ve zdejší škole dvojtřídka a nastup. jako učitel M. Tomášek 

z Brna, který odešel 29. X. do presenční voj. služby. Od 1. listopadu nastoupil místo 
něho učitel J. Kylián ze Střelic, který se vrátil z vojenské služby. V říjnu bylo ustaveno 
na zdejší škole jako léta minulá sdružení rodičů a přátel školy. Předsedkyní byla 
zvolena opět pí. Anna Hezinová.

V listopadu byl ustanoven ve zdejší obci Výbor žen, předsedkyní byla zvolena pí. R. 
Baštová.

Dne 5./10. byla provedena oslava dne ČS armády. Dne 5./XI. byla oslava 37. výročí 
Velké říjnové revoluce. Dne 6./XI. proběhla naší obcí tradiční štafeta přátelství a 
míru. Dne 23./listopadu byla upořádána v hostinci beseda s kandidátem do nár. 
shromáždění V. Štamberou z Kadova, přítomno 153 občanů.

Dne 28. listopadu byly provedeny ve zdejší obci volby do nár. shromáždění. Zvolen 
byl kandidát V. Štambera z Kadova. Volby proběhly manifestačně.

CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH
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Od počátku roku 1954 řídí veškerou kulturní činnost ve zdejší obci osvětová 
beseda, ve které jsou zastoupeny všechny složky.

V roce 1954 byly provedeny ve zdejší obci tyto kult. podniky:
16. I. občanský ples pořadatel hasičská jednota
6. II. maškarní ples pořadatel myslivecká společnost
25. II. hudební beseda pro děti „Za úsměv dětí“ pořadatel nár. škola
28. II. hudební beseda „Večer Jar. Ježka“ pořadatel „OB“
21. III. div. představení „Jedenácté přikázání“, které se hrálo pohostinně v obci 
Dobelicích
27. III. div. předst. „Poslední muž“, které sehrál och. soubor z Dobelic
13. VI. pohádka „Kocour v botách“ na nově upravené scéně s horizontem
22. XII. provedena Zimní besídka s nadílkou v nár. škole
31. XII. Silvestrovská estráda, kterou pořádala OB.
Zvukovým film. přístrojem ONV bylo promítnuto 10 filmů v 8 film. představeních.

pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice. 
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V pondělí 13. května 2019 patřil sál kulturního domu dětem. Místní mateřská škola 
zde pořádala tradiční Akademii spojenou s pasováním budoucích prvňáčků.



V neděli 16. června 2019 
jsme přivítali osm nově 
narozených dětí.


