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Tříkrálová sbírka se konala v neděli 5. ledna 2020.



ZE  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

28. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. ledna 2020

• ZO projednalo doručené nabídky na pronájem nebytových prostor (pohostinství) 
a schválilo nabídku P. V. Druhý zájemce M. M. nedodal nabídku s požadovanými 
náležitostmi.

• ZO projednalo a schválilo investiční záměr k realizaci akce „Oprava pomníku 
padlým, Petrovice“ a podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
Ministerstva obrany ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

• ZO projednalo a schválilo žádost Jihomoravského kraje o bezúplatný převod 
2pozemku p. č. 869/25 o výměře 38 m , druh pozemku ostatní plocha – silnice v k. ú. 

Rybníky na Moravě do vlastnictví Jihomoravského kraje. ZO schválilo znění 
příslušné darovací smlouvy.

• ZO projednalo aktualizovanou verzi projektové dokumentace na opravu polní 
cesty na Chmelinkách a místní komunikace pod Agrodružstvem a pověřilo 
starostku a místostarostu projednáním připomínek s projektantem.

• ZO projednalo a schválilo žádost chasy o konání Dětského maškarního karnevalu 
v neděli 9. 2. 2020 od 14:30 v kulturním domě a souhlasilo s prominutím poplatku 
za nájem sálu a energie.

• ZO projednalo a schválilo žádost T. V. o snížení intenzity veřejného osvětlení před 
jeho nemovitostí.

• ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace na JMK v rámci dotačního 
programu „Podpora rozvoje venkova, DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel 
v dopravě“ na opravu chodníku podél místní komunikace od knihovny ke 
kulturnímu domu a pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti.

• ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace na JMK v rámci dotačního 
programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče 
o zeleň,  DT1- Boj proti suchu a zadržení vody v krajině“ na výstavbu vsakovacích 
nádrží podél opravované místní komunikace od knihovny ke kulturnímu domu a 
pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti.

• ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace na JMK v rámci dotačního 
programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče 
o zeleň, DT2- Následná péče o zeleň“ na prořezávku vzrostlých stromů a dosadbu 
stromů a keřů do lesoparku a pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti.

29. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 30. ledna 2020

• ZO projednalo koncepci budoucího nakládání s odpady v obci. Náklady na likvidaci 
odpadů každoročně vzrůstají. V následujícím čísle obecního zpravodaje bude 
vložen anketní lístek ke zjištění zájmu občanů o třídění bioodpadů, plastu a 
papíru. Na základě výsledků ankety bude zvolen další postup.

• ZO projednalo žádost R. J. o odkoupení části obecních parcel – p. č. 2707/3, druh 
pozemku ostatní plocha a p. č. 2706/1, druh pozemku lesní pozemek o celkové 

2ploše cca 180 m . ZO schválilo záměr na prodej těchto částí uvedených parcel, 
který bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu. Zájemce 
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si nechá zhotovit na své náklady příslušný geometrický plán.
• ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 445-580/2019 na 

rozdělení obecních parcel p. č. 6/1 a 1699/2, který si nechal zhotovit pan J. H. 
v návaznosti na usnesení č. 5/Z23-24.10.2019. Nově vznikne parcela p. č. 6/6 

2o výměře 76 m , druh pozemku ostatní plocha. ZO schválilo prodej tohoto pozemku 
2jedinému uchazeči p. J. H. za cenu 50 Kč/m , tj. celkem 3800 Kč.

• ZO projednalo a schválilo žádost SDH o prominutí poplatku za nájem sálu při 
pořádání plesu, který se konal v sobotu 25. 1. 2020.

• ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, podprogramu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku, název akce: „Petrovice – dětské hřiště 
u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“.

30. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. února 2020

• ZO projednalo výsledek ankety na třídění odpadu v obci. Odpovědělo 94 majitelů 
nemovitostí s tímto výsledkem: kompostéry 71 ks (2x velikost 900 l, 9x 1050 l, 24x 
1400 l a 36x 2000 l), žluté nádoby na plast 82 ks (41x 120 l a 41x 240 l), modré 
nádoby na papír 67 ks (40 x 120 l a 27x 240 l). Problematika bude dále řešena ve 
spolupráci s DSO Moravskokrumlovsko.

• ZO projednalo žádost CK Nova s.r.o., Znojmo a schválilo možnost bezplatného 
příležitostného parkování autobusu této společnosti na autobusové zastávce.

• ZO vzalo na vědomí oznámení o uzavření MŠ Petrovice v době jarních prázdnin 
2020.

• Starostka seznámila ZO s aktuálním vývojem situace na trhu práce a možností 
zřízení místa VPP.

• ZO projednalo a schválilo Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních 
nemovitostí k silnicím – sjezdy/komunikační připojení mezi SÚS JMK a obcí 
Petrovice. Jedná se o údržbu sjezdu z obecní komunikace (polní cesta Chmelinka) 
na silnici III. třídy číslo 4139 ve směru Petrovice - Lesonice.

• Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi v SDH. ZO pověřilo starostu SDH 
Petrovice Libora Bognera vyplněním příslušných dokumentů nutných pro 
pokračování činnosti sboru.

• ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad, pracoviště 
Brno o vyčištění struhy na p. č. 2120.

• ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o pořádání Masopustní zábavy dne 
7. 3. 2020 v kulturním domě. Současně ZO schválilo konání ochotnického divadla 
od 15. 3. do 4. 4. 2020.

31. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. února 2020

• ZO schválilo Rozpočtové opatření č.1/2020.
• ZO schválilo přistoupení obce Petrovice do Sdružení místních samospráv ČR na 

základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a 
uložilo starostce obce vyplnit příslušnou přihlášku a zaslat ji spolu s tímto 
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho 
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týdne od jednání zastupitelstva obce.
• ZO projednalo žádost občana P. K. ohledně stavu mostku před jeho domem. 

ZO navrhuje společnou schůzku na místě samém dne 26.3. 2020 v 18 hod.
• ZO vzalo na vědomí Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého obcemi 

na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2019 a 
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2019.

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o užívání reklamního prostoru mezi obcí 
Petrovice a firmou STARNET, s.r.o., České Budějovice. Jedná se o poskytnutí místa 
k užívání reklamního baneru na budově místní knihovny. Tato firma poskytne 
internetové připojení obci se slevou 250 Kč.

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o umístění zařízení mezi obcí Petrovice a firmou 
STARNET, s.r.o., České Budějovice. Jedná se o poskytnutí místa k užívání na 
společném anténním stožáru za účelem rozvodu metalických nebo optických 
technologií včetně odběru el. energie na kulturním domě č.p. 41. Tato firma 
poskytne internetové připojení obci se zvýhodněným tarifem VIP 0.

• ZO schválilo nabídku firmy BONUS CARD, Vsetín, na zapojení naší obce do projektu 
Poznávací omalovánka v ceně 14 900 Kč včetně DPH.

32. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. března 2020

• ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace 
majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2019.

• ZO vzalo na vědomí Zprávu o valné hromadě SDH Petrovice. Starostou sboru a 
zároveň statutárním zástupcem sboru byl zvolen Libor Bogner, Petrovice 3.

• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Tomáše Vespalce na práce spojené 
s péčí o travní plochy na rok 2020 za stejných cenových podmínek jako v roce 2019.

• ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi B.

33. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. března 2020

• ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na výběr dodavatele vsakovacích 
objektů. Termín doručení nabídek 16. 4. 2020 do 13 hodin, otevírání obálek 
s nabídkami 16. 4. 2020 v 18 hodin. Budou osloveny dodavatelské firmy: Colas, 
a.s., Geo-stav s.r.o. a K.S.H. group s.r.o.

• ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na výběr dodavatele na opravu 
chodníku podél místní komunikace. Termín doručení nabídek 16. 4. 2020 do 13 
hodin, otevírání obálek s nabídkami 16. 4. 2020 od 18 hodin. Budou osloveny 
dodavatelské firmy: Colas, a.s., Geo-stav s.r.o. a K.S.H. group s.r.o.

• ZO projednalo a schválilo žádost K. B. a D. H. o změnu v kupní smlouvě.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2020.
• ZO projednalo a schválilo záměr na vklad obecního majetku dle ust. § 38 zákona č. 

250/2000 Sb. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace na pozemcích p. č. 
1711/1; 1703/3; 2981; 13; 613/6; 613/7; 613/17; 616/17; 2761; 2762; 69; 1704/1; 
1704/4; 1706/2; 1704/6; 1706/1 a PK 68 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. 

• ZO projednalo a schválilo návrh p. P. K. na opravu mostku před rodinným domem. 
Navrhovatel provede opravu na vlastní náklady.
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INFORMACE  OBČANŮM

OPRAVA  MÍSTNÍ  KOMUNIKACE

Koncem března nastěhovala firma COLAS CZ stroje do naší obce a místní 
komunikace v úseku od knihovny kolem kulturního domu k Ficovým doznává změn 
k lepšímu. Na ni bude navazovat oprava sousedících chodníků a rozšíření chodníku ke 
kulturnímu domu. Stavba přinese dočasné omezení pro občany bydlící podél 
komunikace, prosíme o pochopení, trpělivost a zvýšenou bezpečnost v průběhu 
stavebních prací. Výsledná podoba místní komunikace i chodníků bude jistě stát za to, 
aby občané pár týdnů přečkali ztížený přístup ke svým domům spojený s omezením 
obslužnosti svozové firmy komunálního odpadu. 

NELEHKÁ DOBA ZPŮSOBENÁ KORONAVIREM

Asi každý z nás měl naprosto odlišnou představu o prožití přicházejícího jara, 
strávení velikonočních svátků a následných měsíců. Časy pohody a klidu vystřídala 
doba krize. Naše plány musely ustoupit a Česká republika i celý svět se pustily do boje 
s nepřítelem, který bohužel není vidět, zato je o něm slyšet ze všech stran. Nový 
koronavirus způsobující onemocnění COVID-19 zasáhl do našeho života. Pandemie nás 
přinutila dodržovat opatření vydaná českou vládou, abychom co nejvíce chránili 
zdraví své i ostatních lidí v našem okolí.

Děkuji všem občanům za zodpovědný přístup, vzájemnou výpomoc a solidaritu. 
Místním švadlenkám upřímně děkuji za obrovskou pomoc při šití roušek i všem, kteří 
nám darovali látky na šití. V naší obci se našlo 22 žen, které vyslyšely prosbu obecního 
úřadu a věnovaly pro potřeby místních občanů roušky. Zatím se nám během měsíce 
sešlo neuvěřitelné množství 872 kusů. Pokryli jsme tak nejen potřebu místních, ale 
mohli jsme roušky nabídnout městům Moravský Krumlov a Miroslav. Vzhledem k vývoji 
situace šijeme roušky nadále, proto můžeme nabídnout další odběr. Jménem Města 
Miroslav mám vyřídit obrovské poděkování za kvalitně a precizně ušité roušky, 
z kterých tamní obyvatelé měli velkou radost. V případě, že by se nám sešly další kusy, 
budou za ně moc rádi!

Díky dotačnímu programu Nadace ČEZ se nám podařilo získat finanční obnos ve 
výši 24 900 Kč na pořízení nového šicího stroje. Za poskytnutí nadačního příspěvku 
velmi děkujeme.

Pokud by někdo z občanů potřeboval dodat další roušky (dospělé či dětské), 
obraťte se prosím na obecní úřad (tel.: 515 323 123). Rádi vám je přineseme. 

Firma Geo-stav Valeč přivezla v minulých dnech na obecní úřad pár kusů ochranných 
štítů, takže můžeme zájemcům dodat i tento druh ochrany dýchacích cest.

Obec Petrovice dále nabízí k prodeji desinfekci na ruce, cena je 20 Kč za 1 dcl. 
K odběru si přineste vlastní nádobu.

Přeji všem pevné zdraví!!! Ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům, 
záchranářům, zdravotníkům, pečovatelům, prodavačům či pracovníkům při 
nakládání s odpady za jejich práci v této nelehké době. Jsou vystaveni zvýšenému 
riziku nákazy a určitě si zaslouží ocenění.

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.

Irena Závišková
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ZE  ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

„JEMINE, DO MINE, MASOPUST I UZAVŘENÍ ŠKOLKY POMINE ... "

Se zimou jsme se v naší mateřské škole letos rádi rozloučili, protože sněhu jsme se 
moc nedočkali a zimních radovánek si neužili. Přesto ostatních zajímavých dní a 
aktivit v tomto období jsme prožili mnoho. Koncem měsíce ledna nás navštívilo 
divadélko Šikulka s loutkovým představením, při kterém jsme s dětmi viděli tři pěkné 
pohádky. V únoru, který je měsícem karnevalů, maškarních plesů, ale také 
masopustních průvodů, jsme si tyto slavnosti i my s dětmi v naší mateřské škole 
patřičně užili. Vyráběli jsme barevné masky a škrabošky, zdobili třídu, učili se veselé 
říkanky a písničky, hráli zábavné hry, povídali si o zvycích a tradicích masopustu. 
V úterý 25. února se školka proměnila ve svět nejrůznějších pohádkových postaviček. 
Nebyl to den jen tak obyčejný, vždyť na nás čekal den přímo karnevalový. Zahájili 
jsme ho slavnostním průvodem masek, kde jsme mohli vidět princezny, víly, zvířátka, 
hasiče, čarodějnice a spousty dalších masek. V průběhu celého karnevalu si děti užily 
spoustu zábavy a legrace při plnění úkolů, zpívání písniček a tancování. 

PORUCHY ROZHLASU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Žádáme občany o nahlášení případných poruch místního rozhlasu či veřejného 
osvětlení u vašich domů. Poruchy prosím hlaste na obecním úřadě v Petrovicích, 
tel.: 515 323 123. Děkujeme.
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O den později jsme si vyzkoušeli další tradici. Tentokrát úplně poprvé jsme se 
domluvili, že uspořádáme s dětmi masopustní průvod neboli fašank. Paní kuchařky 
nám nachystaly sladkou dobrotu v podobě masopustních koblížků a společně jsme se 
v průvodu masek za doprovodu hudby, zpěvu, hraní dětí na dětské hudební nástrojky a 
dobré nálady vydali na obchůzku vesnicí. Po cestě jsme potěšili svou masopustní 
písničkou a koblížky nejen kolemjdoucí, ale zavítali jsme i k domu Slámových a za 
paní starostkou na obecní úřad, za prodavačkami a nakupujícími do místního 
obchodu. I když nám počasí nepřálo a zastihl nás déšť, nám to nevadilo a tuto novou 
tradici jsme si s dětmi užili. 

V měsíci březnu za 
námi opět přijely „tety 
z domečku" v Moravském 
Krumlově. Tentokrát si 
pro  nás  př iprav i ly  
výchovně vzdělávací 
pořad s názvem „Já 
nechci bebíčko", při 
kterém jsme se toho 
hodně naučili o možném 
nebezpečí kolem nás, 
povídali si o prevenci 
úrazů, záchranářích, 
důležitých telefonních 
číslech. Závěrem jsme 
společně pracoval i  
s pracovním listem na 
dané téma a dostali za 
odměnu krásnou tužku 

s malým panem doktorem. Hned za několik dní nás navštívil profesionální hasič 
Vojtěch Sláma, který 
přišel dětem ukázat 
hasičskou výzbroj a 
popovídat si o ha-
sičském povolání. Děti 
si vyzkoušely i ha-
sičskou uniformu, těžké 
boty a přílbu s ochra-
nným štítem. Zvláště 
starší chlapci pak měli 
spoustu všetečných 
otázek a někteří pak na 
závěr prohlásili, že i oni 
budou jednou hasiči. 
Za toto milé setkání 
panu Slámovi ještě 
jednou moc děkujeme.

8



Bylo toho ještě moc, co jsme měli společně v tomto školním roce naplánovaného. 
Bohužel z důvodu mimořádných opatření kvůli koronaviru a ochrany zdraví dětí, ale 
i nás zaměstnanců školy, byl provoz naší mateřské školy po vzájemné dohodě se 
zřizovatelem školy od 17. března 2020 až do odvolání uzavřen. Doufejme, že tato 
nemoc pomine a my se zase všichni ve zdraví a dobré náladě společně v naší školce 
sejdeme. Mezitím jsme i my s dětmi a jejich rodiči v kontaktu na dálku, zasíláme 
našim předškoláčkům úkoly k přípravě na vstup do základní školy a všem dětem pak 
zajímavé aktivity, nabídky k tvoření a legráckám se svými rodiči, písničky 
k poslouchání a klidnému usínání.

Užívejme si krásného jarního počasí a všech těch vzácných chvil prožitých pospolu 
se svými dětmi, učme je hodnotám, které jsou pro dnešní svět tak důležité. Udělejme 
si čas na všechno to, na co jsme v dnešním uspěchaném světě dříve čas neměli. 
Přejeme i Vám všem v tomto nelehkém období hlavně hodně zdraví, lásky, psychické 
pohody a klidu u Vás.

Zdeňka Müllerová, ředitelka školy
Kateřina Virglová, učitelka MŠ Petrovice

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Syrový celer a sýr nastrouháme 
najemno, přidáme vejce, vegetu, 
majoránku, prolisovaný česnek a 
solamyl. Vše promícháme. Filety mírně 
osolíme, obalíme v hladké mouce a 
následně v těstíčku. Smažíme na 
rozpáleném oleji dorůžova. Podáváme 
se zeleninou.

2 ks rybího filé z tresky
100 g syrového celeru
100 g tvrdého sýru
2 vejce
2 stroužky česneku
trochu vegety
sůl
majoránka
1 lžíce solamylu
hladká mouka na obalení filetu
olej na smažení

RYBÍ FILÉ V CELEROVO-SÝROVÉ KRUSTĚ

ZE  ŽIVOTA ZŠ LESONICE

OHLÉDNUTÍ 

Předvánoční čas bývá hektický. Rozsvěcují se vánoční stromy, děti nacvičují 
program na besídky, vyrábějí se dárečky, každý se snaží o co největší originalitu a 
přemýšlí, jak potěšit všechny své blízké a známé. Samozřejmě i naše malá školička se 
zapojila do předvánočního chystání. Paní učitelky vykouzlily z malých dětí 
sněhuláčky, kteří roztomile tancovali a recitovali zimní verše, větší školáci přednesli 
půvabné básně. Všichni také zpívali a hráli na flétny. Samozřejmě nechyběl ani stánek 
s výrobky dětí a velkou měrou přispěli tentokrát i rodiče. Děti pracovaly s nadšením od 
listopadu každý den a dárečky byly opravdu vydařené. Projevilo se to na výtěžku 
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MASOPUST

Masopustní veselí se 
projevilo i u nás ve škole. 
Jedno únorové ráno tak do 
školy nepřicházely děti, 
ale do školních lavic 
zasedla princezna, hasič, 
d o k t o r k a ,  B a t m a n ,  
p r a č l o v ě k ,  Č e r v e n á  
karkulka, Ferda Mravenec, 
víla, kovboj, kočička, různí 
bojovníci, a dokonce 
i smrtka. Dopolední výuka 
neobvyklého osazenstva 
probíhala za přítomnosti 
vznešených dam - v kostý-
mech z 30. let. Odpoledne 
již v rámci družiny probíhalo řádné karnevalové veselí plné tance.

z jarmarku, na kterém děti vydělaly pěknou hromádku peněz. A také starostové obou 
obcí ještě něco přidali. Do družiny jsme pro děti zakoupili nové hračky, zajímavé hry, 
ale také zařízení do školní kuchyňky - novou horkovzdušnou troubu a výkonný 
„smoothie“ mixer. Můžeme tak v rámci družiny či pracovních činností připravovat 
pokrmy v troubě a dle chuti si k ranní svačince připravit zdravý koktejl z ovoce a 
zeleniny.

V ZIMNÍM KOŽICHU

Na konci února jsme navštívili středisko 
Lipka – Jezírko v Brně. Čekal nás zajímavý 
výukový program s názvem „V zimním 
kožichu“, který probíhal nejenom 
v interiéru Jezírka, ale i v terénu a nabízel 
dětem mnoho zajímavého ze života 
některých obyvatelů lesa v zimním období. 
Děti tak měly možnost určovat stopy zvířat, 
které si mohly i samy vyrobit ze sádry, 
poznávat druhy lesních živočichů na 
modelech stromů, prolézt si mraveniště, 
zahrát tematické hry a při návštěvě 
„nočního lesa“ vidět zvířata s noční 
aktivitou potmě. Zajímavými činnostmi 
nabité dopoledne se všem líbilo a těšíme se 
na další návštěvu.
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BESEDUJEME SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI

V rámci výuky se ve škole snažíme nabízet dětem také nadstandardní zážitky, 
které vedou k rozvoji jejich vědomostí a dovedností. Proto jsme využili laskavé 
nabídky rodinných příslušníků našich žáků a pozvali je k nám do školy.

Netradiční návštěvou, která nám představila svět nevidomých, byla starší sestra 
naší nové žákyně slečna Denisa Vlasáková. Přivedla s sebou svého věrného průvodce – 
labradorku Glisu. Spolu nám ukázaly, jak se žije „potmě.“ Předvedla nám, jaké 
nástrahy přináší těmto lidem každý všední den a jak se s nimi vyrovnává. 

S tématikou Aromaterapie nás navštívila paní Kateřina Velebová, která si pro děti 
připravila spoustu zajímavých aktivit. Děti poznávaly léčivé bylinky, učily se 
rozeznávat podle vůně původ různých esencí a do pracovního listu zaznamenávaly 
svoje poznatky. Byly velmi překvapené, že různé vůně působí na každého z nich 
odlišně, někomu je stejná vůně příjemná a na jiného působí až nepříjemně. Také si 
vybíraly kartu s obrázkem bylin i dalších rostlin, které aromaterapie používá na své 
léčivé esence. Dozvěděly se, jaký zdravotní problém právě tato léčivá směs pomáhá 
vyřešit. Paní Velebová vše trpělivě vysvětlovala, pomáhala určovat vůně a dokonce 
každému připravila líbivou vůni.

V březnu se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili besedy Mgr. Jany Vaníčkové na téma 
Finanční gramotnost. Žáci se dozvěděli, jaké položky musí doma rodiče zaplatit, kolik 
stojí běžný nákup, proč je důležité šetřit a jak lze využít peníze, které v rodinném 
rozpočtu zbývají. Na závěr besedy řešili problémový úkol ve skupině, kde debatovali 
o prioritách potřebných nákupů v rodině. Beseda byla velice přínosná a jistě nebyla na 
toto téma poslední, neboť je velmi důležité, aby děti od útlého věku věděly, jak 
správně s penězi hospodařit.

Všem zúčastněným děkujeme za účast na besedách a těšíme se na další 
besedování třeba s někým z Vás.
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ZÁPIS DO ZŠ LESONICE

V dubnu probíhají zápisy 
dětí do základních škol. Mnozí 
z rodičů se v této době 
rozhodují, kam své dítě 
umístit, aby se mu dostalo 
toho nejlepšího vzdělání. 
Málotřídní školy, jako jsme my, 
j sou  často  bezdůvodně 
podceňovány, přestože nabízí 
mnoho nadstandardní péče a 
aktivit. Proč si tedy vybrat naši 
školu? Důvodů je mnoho... 
Můžete se o tom přesvědčit na 
našich webových stránkách 
www.zslesonicemk.cz, kde 
pravidelně informujeme o naší 
práci a dění ve škole. Zajímavý dokument o výhodách a přednostech tzv. “málotřídek“ 
vysílala nedávno Česká televize v cyklu Náš venkov, dne 28. 2. 2020, s názvem 
Malotřídky. 

Letos se bohužel zápis dětí do škol odehrává pod „rouškou tajemna“ – bez 
přítomnosti dětí ve škole. Současná situace nám neumožnila uspořádat Den 
otevřených dveří pro veřejnost ani tradiční Den s předškoláky. Věříme, že se nám však 
tyto akce podaří zorganizovat dodatečně, ještě před začátkem nového školního roku, 
aby naši budoucí prvňáčci o tento výjimečný zážitek nebyli ochuzeni. 

DOUŠKY Z ROUŠKY

Celosvětová pandemie nás nečekaně na několik týdnů rozdělila. Škola zůstává 
prázdná a výuka probíhá doma. Na webových stránkách naší školy záhy vzniká záložka 
Škola doma, kam je v pravidelných týdenních intervalech vkládáno žákům učivo 
s úkoly. Daří se nám v této situaci udržovat stálý kontakt s rodiči i žáky a též průběžně 
podporovat jejich vzájemnou komunikaci. Píšeme si přes emaily, telefonujeme a 
využíváme různé komunikační aplikace - každý podle svých možností. Naši školu 
s okolním světem a rodičovskou veřejností nadále spolehlivě propojují webové 
stránky. Domácí výuku žáků, jejich zájmy 
a záliby prezentuje prostor „Doušky 
z roušky.“ Dopisy, obrázky, pracovní listy, 
referáty a prezentace jsou tvůrčí vizitkou 
všestrannosti a kreativity našich žáků. 
Dokonce máme mezi sebou i začínající 
nadané iReportéry, kteří prostřednictvím 
krátkých videí a článků sdílejí svoje 
všední i nevšední zážitky. Tyto příspěvky 
téměř denně aktualizujeme a opravdu 
stojí za zhlédnutí!      
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Avšak i přes velmi náročnou organizaci distanční výuky a veškerou naši snahu 
zmírnit dopad současné situace na průběh dalšího vzdělávání žáků, zůstává dohled 
nad nimi na rodičích. Jsme si vědomy, že to často při jejich plném pracovním vytížení 
není jednoduché. Patří jim za to velký obdiv.

Přejeme všem pevné zdraví z roušky, 
užívejte život plnými doušky! 
A těšíme se na viděnou v lepších časech 

kolektiv učitelek ZŠ Lesonice

ZŠ Lesonice - zápis do 1.ročníku
pro školní rok 2020/2021 

bude probíhat od 16.- 26.4.2020 

Vážení rodiče,
vzhledem k opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do 
základních škol, č.j.: MSMT-12639/20201, bude zápis k povinné školní docházce 
probíhat v souladu s právními předpisy, ale tentokrát bez osobní přítomnosti 
dětí i rodičů ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisu.

Z tohoto důvodu je pro příjem žádostí stanoveno období 
od 16.4. do 26.4. 2020.

Řádně a čitelně vyplněnou žádost s kopií rodného listu dítěte je možné: 
- doručit poštou na adresu: ZŠ Lesonice, č.p. 73, 67201 Moravský Krumlov, 
- vhodit do poštovní schránky školy.

Přijetí žádosti Vám zpětně potvrdíme emailem a sms zprávou. 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o doklad):
- doručí škola osobně spádovým dětem tj. do Lesonic a Petrovic,
- ostatní zájemci si ji mohou vytisknout www.zslesonicemk.cz 

(Dokumenty – ke stažení ). 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní 
docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek 
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku. 

13



USKUTEČNĚNÉ AKCE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  2020 
Svátek TŘÍ KRÁLŮ připomíná mudrce z východu, kteří navštívili Ježíše krátce po 

jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary. Dnes Tři králové obcházejí domovy a na 
dveře píší K † M † B †. Písmena znamenají Christus Mansionem Benedicat – Kristus ať 
žehná tomuto domu. Tři křížky symbolizují Otce, Syna a Ducha Svatého, tedy 
Nejsvětější Trojici. 

Také letos vytvořily místní děti dvě skupinky a v neděli 5. ledna 2020 zazpívaly 
u každého domu v obci známou píseň „My Tři Králové jdeme k vám, štěstí zdraví 
vinšujem vám…“. Do kasiček se vybralo celkem 16 883 Kč. Příspěvek poslouží Oblastní 
charitě Znojmo na pomoc osobám s mentálním a tělesným postižením, nemocným, 
umírajícím, trpícím a sociálně slabým lidem.

Děkujeme rodině pana Josefa Hercika za zorganizování této sbírky v Petrovicích 
a aktivní účast při obchůzce.

HASIČSKÝ PLES  OPĚT  ZAHÁJEN  POLONÉZOU
Stalo se už milou tradicí, že o zahájení Hasičského plesu v Petrovicích se postarají 

žáci ZŠ Vémyslice. V sobotu 25. ledna tak měli návštěvníci plesu možnost vidět 9 párů 
slečen a mládenců, kteří pod vedením p. uč. Jany Jandové nacvičili polonézu. Na své 
vystoupení se oblékli do svátečních šatů a moc jim to slušelo. 

Ples byl slavnostně zahájen a pak až do ranních hodin následovala zábava 
zpestřená tancem, zpěvem, tombolou. Přítomná skupina Klaxon navodila dobrou 
atmosféru a všichni si ples náramně užili. Děkujeme organizátorům za přípravu plesu 
a sponzorům za poskytnutí darů.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Letos se konal už 19. průvod masek, které vyrazily do ulic naší obce už v sobotu 

1. února. Na tento den se nám podařilo zamluvit hudební doprovod a tak všichni mohli 
zpívat, tancovat a poslechnout si písničky v podání tria Hrdinů - Roman na harmoniku, 
Miloš na bubínek a Vladimír rovněž na harmoniku. Jejich trojhlas nešlo přeslechnout a 
krásně jim to ladilo!

Celkem se průvodu zúčastnilo dvacet maškar, u každého domu zazvonily, pozvaly 
na zábavu a v předprodeji nabídly vstupenky. Odměnou jim pak bylo občerstvení od 
místních v podobě koblížků, buchet, ořechových rohlíčků, zabíjačkových specialit, 
obložených chlebíčků, uzeného, toustů, jednohubek až po tradiční zakončení u teplé 
polévky a guláše u Marie a Josefa Hercikových. Konala se u nich zrovna zabíjačka, 
přesto všechny maškary pozvali k bohatě prostřenému stolu.

Všem občanům děkujeme za poskytnuté občerstvení k snědku i pití. Příští rok 
budeme muset pít více na lidské zdraví a zmar koronaviru!  ☺

VEPŘOVÉ HODY
Druhou únorovou sobotu mohli zájemci ochutnat zabíjačkové speciality (polévky, 

ovar, jitrničky, jelítka, tlačenku, škvarky…). Všem tyto poctivé masové výrobky moc 
chutnaly. 

Děkujeme těm, kteří se na přípravě této akce podíleli.
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MASOPUSTNÍ ZÁBAVU JIŽ PODESÁTÉ ZPESTŘILO  TANEČNÍ 
VYSTOUPENÍ

Na sobotu 7. března 2020 připravil místní spolek SPK Petrovice již 19. ročník 
masopustní zábavy. Pozdní datum konání byl způsoben vytížením hudebních skupin a 
podařilo se nám sehnat na tohle datum skupinu Tremolo z Rosic, která v naší obci 
vystupovala poprvé. Hrálo se zpívalo do pozdních nočních hodin a nálada v sále byla 
opět veselá.

Čas neuvěřitelně rychle ubíhá, protože je to přesně deset roků, co se místní ženy 
dohodly, že si pro tuto zábavu připraví taneček a pobaví tak nejen sebe, ale snad i 
návštěvníky zábavy. A stalo se. Všichni se na kulturní program těšili a místní tanečnice 
byly odměněny velkým potleskem. Tehdy se psal rok 2011 a ženy nacvičily taneček 
„Trnky, brnky“ z filmu Slunce, seno, jahody. Místní muže to nenechalo chladnými a 
hned tentýž večer si půjčili sukně i šátky a o stejné vystoupení se pokusili také. I oni si 
za své taneční kreace vysloužili velký potlesk.
Další rok už přibyla mužská sekce. Návštěvníci masopustní zábavy si tak mohou 
vychutnat tanečky dva:
r. 2011 ženy: Trnky, brnky
r. 2012  jeptišky + country muži: irské tance
r. 2013 cesta kolem světa tance s gymnastickými prvky
r. 2014 piráti a námořníci sochy
r. 2015 Karel Gott fotbalisti a balet
r. 2016 Ať žijí duchové kočky
r. 2017 Limonádový Joe akvabely
r. 2018 TV stanice Petrovice   tance s třásněmi
r. 2019 filmové pohádky, princezny elegantní muži a Miss Moskva
r. 2020 filmové hity a Mamma Mia! slečny s baletním mistrem 

a Šuby duby Amerika

Také letos mohli návštěvníci ochutnat hovězí guláš kuchařského mistra Honzy 
Vespalce nebo pokusit štěstí a zakoupit si losy v malé a velké tombole. Hlavní cenu 
(kávovar) od pořadatele akce vyhrála rodina Cyrkova, tak jim přejeme pohodové 
chvíle u šálku voňavé kávy. Všem sponzorům děkujeme za podporu a výhry (AGRO 
družstvo Petrovice, Kamil Obrlík Rybníky, Kadeřnické a kosmetické služby Tereza 
Machů Petrovice, Elektro Šedrla M. Krumlov, MUDr. Jindra Zipfelová Petrovice, Izolace 
Pavel Daňhel, Oční optika Šárka Kocandová Ivančice, Autodílna Radek Kovář 
Petrovice, Truhlářství Josef Reiter Petrovice, Voda-topení-plyn Zdeněk Procházka 
Petrovice, Voda-topení Libor Bogner Petrovice, Pohřební služba Mikeš M. Krumlov, 
Pohostinství Pavel Větrovec Petrovice, Cukrářství Ludmila Štádlerová Petrovice, MK 
Studny M. Krumlov, Truhlářství D-Fortel Petrovice, Soukromý zemědělec Vlastimil 
Souček Petrovice, Včelařská farma Grunovi Petrovice, Cukrářství Emilie Vespalcová 
Petrovice, Malíř-natěrač Rudolf Fál Lesonice, Zednictví Vlastislav Solař Petrovice, 
OHL ŽS, Agroservis Jan Holý M. Krumlov).
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ZVEME  VÁS

V této rubrice vám vždy přinášíme přehled kulturních a sportovních akcí, které se 
v následujícím čtvrtletí budou konat.  Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu 
jsou takovéto akce zakázány. Doufejme, že situace bude příznivá, a my vás budeme 
moct v dalším čísle zpravodaje pozvat za kulturou. Aktuálně vás budeme informovat 
místním rozhlasem a na nástěnkách u autobusové zastávky.

ZE  SPORTU

LETOŠNÍ  FOTBALOVÝ  ROČNÍK  PŘEDČASNĚ  UKONČEN

Informace pro všechny naše fanoušky fotbalového oddílu TJ Petrovice, že z důvodu 
současné situace a nařízení naší Vlády ČR, se rozhodlo vedení VV FAČR o ukončení 
všech fotbalových soutěží od 3. ligy a níže soutěžního ročníku 2019/20. V návaznosti 
na tuto mimořádnou zprávu stanovuje VV OFS Znojmo následující pořadí 
v jednotlivých soutěžích v tom pořadí, v jakém byla mužstva po podzimní části 
soutěže ročníku 2019-2020 (rozhodlo se, že nikdo nebude postupovat ani sestupovat). 

Také bych touto cestou chtěl poděkovat všem našim fanouškům za jejich přízeň 
a popřát jim pevné zdraví. Závěrem bych chtěl říct, že se už teď určitě všichni těšíme, 
že se současná situace podaří dostat do normálních kolejí a my všichni budeme moci 
zase začít sportovat i ve větších počtech a opět bojovat za naši TJ na zelených 
trávnících v novém fotbalovém ročníku OFS Znojmo 2020-2021.

Sportu zdar, Olda Sobol.

Konečná tabulka okresní fotbalové soutěže IV. třídy skupiny B ročníku 2019/20
(Tabulka zůstává stejná, na jaře se nehrálo).
# KLUB Z V R P S B
1. Dobřínsko 10 8 1 1 46:5 25
2. Prosimeřice B 10 8 0 2 39:19 24
3. Rakčice B 10 7 1 2 48:15 22
4. Miroslav C 10 7 1 2 28:20 22
5. Petrovice 10 5 1 4 26:20 16
6. Rybníky 10 4 0 6 24:33 12
7. Branišovice 10 4 0 6 25:35 12
8. Olbramovice B 10 3 1 6 26:24 10
9. Bohutice 10 3 0 7 16:34 9
10. Loděnice 10 2 1 7 12:38 7
11. Tavíkovice 10 1 0 9 10:57 3

AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ROUŠKA VERONIČINA

Březen – za roušku vlezem. Duben – ještě tam budem. Takto nějak bychom, vážení 
čtenáři Zpravodaje, mohli charakterizovat tuto dobu. Jistě jsme si nepředstavovali 
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prožívání Velikonoc pod rouškou karantény. Rouška šlechtí, a kolik roušek máš, 
tolikrát jsi člověkem. Ovšem šité roušky nelítají sami na pusu, proto každého z nás 
nový způsob postní doby postavil před nové úkoly a také před zamyšlení se nad světem 
i nad sebou samými. Že je lepší rouška na ústech než respirátor na stole a že rouška 
kvapná málo platná, nás dovádí k uvědomění si odpovědnosti, kterou každý máme ve 
vínku života. Nemyslím si, že s rouškou jde všechno líp, ale přesto už dnes víme, že 
s rouškou nejdál dojdeš.

Určitě si nedovolím došívat Roušku Veroničinu Janu Zahradníčkovi, nicméně pro 
Zpravodaj Petrovic mám na pár stehů odvahu, neboť kde se rouška vaří, tam se dobře 
daří. V pojetí pobožnosti křížové cesty je totiž i nekřesťanům známé šesté zastavení, 
které říká, že Veronika podává Pánu Ježíši roušku. Bible se nám o této události nikde 
nezmiňuje, ale legendy a lidová zbožnost ji dokládají. Šesté zastavení čtrnáctidílné 
série obrazů křížové cesty říká, že Veronika podala mučenému Kristu cestou na 
Golgotu roušku, do které si Spasitel otřel potem a krví zalitou tvář. Když jí roušku 
vracel, Veronika si nemohla nevšimnout, že na roušce zůstal otištěný Ježíšův obličej. 
Od toho také vzniklo její jméno: Vera Ikona – pravý obraz.

My si nyní také přikládáme na obličej roušky, protože platí: rouška – půl zdraví. 
Rouška funguje jako ochranný prvek a holá huba – líné neštěstí. Bez roušky na ulici 
nelez. Možná, že se rouška časem stane doplňkem módy (pevně doufám, že nestane), 
protože proti roušce žádný dišputát. Zatím je však rouška znamením solidarity, 
a především ohleduplnosti vůči ostatním i vůči sobě. To je znamením lidskosti, lidské 
tváře. Pod rouškou je tma, ale možná tam, podobně jako ve skleníku, roste a dozrává 
něco nového (nemyslím teď vousy nebo opar). Něco skutečně lidského. Tvář člověka 
dostává reálnou podobu lidskosti a změní se i náš svět. Rouška netrvá věčně (o tom se 
píše i v biblické knize apoštola Pavla /2Kor 3, 12-18/). Tak dlouho se chodí s rouškou 
kamkoli, až se tkanička utrhne. A to bude ten okamžik, kdy povolí vládní nařízení a my 
budeme moci roušky sundat. A jaký obraz zůstane na roušce? Přece jak se do roušky 
volá, tak se z roušky ozývá. I rouška s sebou ponese to, co do ní vtiskneme. A jak krásné 
může být překvapení, když na roušce pomyslně uvidíme sebe tak, jak nás vnímají 
ostatní, a když to bude pravý, krásný a lidský obraz nás samých. Když nám rouška 
nastaví zrcadlo našeho chování nejen v době krize. A celé toto uvažování můžeme 
umocnit faktem, že jsme na počátku byli stvořeni k obrazu Božímu. Bylo by škoda 
přijít s rouškou po pandemii. Není žádoucí pozdě roušku spíchnouti.

Jak si kdo ušije, tak si i navlékne. Já jsem měl to štěstí, že jsem nemusel žádnou 
roušku šít (na šicí stroj bych stejně koukal tak, jako by mi ulítly roušky), neboť jsem 
od dobrých „Veronik“ dostal devatero roušek, desátý respirátor. Je dobře, že jich 
mám tolik, protože nevstoupíš dvakrát do stejné roušky. A neberu vážně to, že kdo 
jinému roušku šije, sám do ní prská. Díky všem za projevení lidskosti, která prozařuje 
i zahalenou tvář. Zkrátka: Komu se nelení, tomu to šije. Nicméně v našem malém 
zamyšlení každý své roušky strůjcem. A tak povzbuzením, že kdo chce roušku šít, nit si 
vždycky najde, přeji všem pod rouškou Božího požehnání sílu dobře využít tento 
mimořádný čas k dorůstání do pravého obrazu lidskosti a mnoho důvodů chválit roušku 
před večerem.

 P. Pavel Vybíhal, děkan
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PODĚKOVÁNÍ ZA HRKÁNÍ

Milí přátelé,
na Bílou sobotu jsem jel do petrovického kostela něco připravit. Když jsem po chvíli 
vyšel opět ven, chvíli jsem poslouchal, co je to za zvuk. Bylo asi minutu po poledni. 
A vtom mi to docvaklo. To cvakání je vlastně hrkání. Právě teď hrká celá vesnice. I 
když se nemohlo hrkat jako obvykle chůzí po vsi, hrkalo to z různých dvorů. To je 
super, že karanténa tuto tradici nepřerušila.

V pátek 17. dubna mi Honza se Štěpánem přinesli obálku. V Petrovicích totiž byly 
umístěny i dvě kasičky, do kterých jste mohli vložit příspěvek na opravu kostela. 
„Šéfové hrkačů“ mi v obálce od Vás předali 7.752 Kč. Od začátku pandemie je to první 
finanční přítok do farní pokladny, ve které spřádáme na již zmíněnou opravu. Všem 
Vám, kteří jste se zapojili do hrkání a sbírky, upřímné Pán Bůh zaplať. Paní starostce 
děkuji za podporu této akce i sbírky. I když první práce měly být hotové ještě loni na 
podzim, ale zaneprázdněnost firem práce vždy po týdnu odsouvala, nyní máme slíbeno, 
že do konce dubna už se začne na střeše pracovat, abychom se mohli pohnout dál.

Přeji všem pokojné další dny!
 P. Pavel Vybíhal, děkan

POHLEDY  DO  MINULOSTI

STOLETÉ JUBILEUM  UČITELE  OLDŘICHA  KOSÍKA
(20.2.1920-16.3.1999)

Začátkem února se na obecní úřad obrátil křtinský kronikář RNDr. Petr Švenda 
s dotazem na někdejšího učitele pana Oldřicha Kosíka. Potřeboval doplnit informace 
z doby působení tohoto učitele na obecné škole v Petrovicích. Do Zpravodaje obce 
Křtiny připravil poutavý článek připomínající stoleté jubileum a památku svého 
oblíbeného učitele. Příspěvek je k dispozici v elektronické podobě na adrese: 
http://www.krtiny.cz/files/ckeditor/Zpravodaj/Z20a.pdf, panu Kosíkovi se zde 
věnují stránky 28-36. 

Řídící učitel Oldřich Kosík má své místo ve vzpomínkách generace poválečných 
Petrováků. Vyučoval zde osm školních roků, v letech 1949-1958 a podle vlastních slov 
zde prožil řadu nejlepších let života. Rádi si jej proto připomeneme i v našem 
zpravodaji. Učitel Kosík po sobě zanechal stopu v zápisech obecní i školní kroniky, je 
dochováno i dost školních fotografií.

Děkujeme křtinskému kronikáři za zpracování Kosíkova životopisu. Děkujeme také 
někdejším petrovickým žačkám, které se s námi ochotně podělily o své zážitky.  
Poděkování i těm, kteří nám poskytli a popsali dochované školní fotografie. 
Zveřejňujeme skoro všechny, které se nám podařilo sehnat. Najdete-li doma ještě 
jiné, které nám v obecním fotoarchivu chybí, otiskneme je příště. Fotografiím a 
osobním vzpomínkám jsme dali přednost před výpisky ze školní kroniky, které si 
necháme do dalšího čísla zpravodaje. Pokud najdete chyby v datacích či jménech, 
uvítáme upřesnění. 

Eva Grunová
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Životopis Oldřicha Kosíka 
Petr Švenda, kronikář obce Křtiny. 
Informace v životopise pocházejí z více z více zdrojů, zejména z křtinské školní 

kroniky, vzpomínek a dokumentů Aleše Kosíka. 
Oldřich Kosík se narodil v Březině 22. února 1920. Studoval Chlapeckou 

měšťanskou školu v Židenicích a po maturitě na Učitelském ústavu v Brně nastoupil 
v roce 1939, již za okupace, jako dělník do adamovské zbrojovky. Po třech letech 
práce v průmyslu získal 1. března 1942 místo učitelského praktikanta v Březině a o dva 
měsíce později se stal pomocným učitelem ve Křtinách. Během války ještě jednou 
vystřídal Březinu a Křtiny, krátce se mihl i v Bukovince (1943). Po válce, v roce 1945, 
dostal umístěnku "do pohraničí", konkrétně do Našiměřic na Znojemsku. Během 
vojenské služby si v roce 1947 velmi těžce poškodil oči při manipulaci s pistolí. 
Koncem roku 1949 byl jmenován ředitelem školy v Petrovicích u Moravského 
Krumlova. Zde se aktivně zapojil do místního kulturního života a vychovával i čtyři 
vlastní děti (Ivanu, Oldřicha, Přemysla a Aleše). S početnou rodinou bydleli ve školním 
bytě zdejší školy. Nakonec se, po třinácti letech, prožitých na Znojemsku vrátil na 
vlastní žádost do rodného kraje a od roku 1958 zastával místo ředitele školy 
v Habrůvce. Po čtyřech letech, v roce 1962, byl z politických důvodů sesazen na pozici 
řadového učitele ve Křtinách. Ujal se spojené třídy prvního a druhého ročníku 
Základní devítileté školy. Bydlel v učitelském bytě v dolní škole. Ve Křtinách pak 
vyučoval, navzdory těžkému zdravotnímu handicapu, až do roku 1972, kdy byl nucen 
pedagogickou kariéru předčasně ukončit. Krátce předtím, v roce 1970, se přestěhoval 
do rodné Březiny, kde pak prožil zbytek života. Zemřel 16. března 1999, krátce po 
svých 79. narozeninách.

Řídící učitel Oldřich Kosík se svými žáky ve školním roce 1952/1953 
Horní řada zleva: Milana Vespalcová, Marie Hladíková, Ivana Kosíková, Anna Hezinová, Raimund Hejmala, Vlastimil 

Souček, Lubomír Janda, Jiří Solař, Jaroslav Šidlo
Druhá horní řada zleva : Marie Hodečková, Ivana Holubářová, Jiřina Cvanová, Jiřina Grasgruberová, Jaroslav 

Smejkal, Milan Bystrý, Jan Hladík, František Sobol, Jan Vodák, Zdeňka Vespalcová
Třetí řada zleva: Alena Šidlová, Božena Vespalcová, Marta Holubářová, Miroslav Hladík, Pavel Jiřikovský, Josef 

Daňhel, Jaroslav Vespalec, Vítězslav Hladík, Jan Bogner, Jaromír Hladík
Dolní řada zleva: Růžena Vyklická, Helena Šidlová, Oldřich Kosík ml., Vladimír Sobol, Bohuslava Břinková, Vladimír 

Hodeček, Ludmila Krejčová 



Učitel Oldřich Kosík se svými žáky ve školním roce 1953/1954 
1. řada zleva (první řada lavic): Josef Bogner, Alena Šidlová, Bohuslava Břinková, Pavel Jiřikovský, Oldřich Kosík

2. řada zleva: Jaroslava Sobolová, Marie Krejčová, Marta Holubářová, Ludmila Krejčová, Vladimír Sobol, Josef Daňhel
3. řada zleva: Marie Solařová, Marie Hezinová, Jan Bogner, Miroslav Hladík, Růžena Vyklická, Helena Šidlová

4. řada zleva: Zdeňka Šibralová, Zdeňka Kovářová, Dana Navrátilová, Vítězslav Hladík, Vladimír Hodeček, Marie 
Hodečková, Božena Vespalcová. 5. řada zleva: Zdeňka Vespalcová, František Sobol, Jiřina Grasgruberová, Ivana 

Holubářová, Jaroslav Vespalec, Milana Vespalcová. 6. řada zleva: Jan Vodák

Řídící učitel Oldřich Kosík a učitel Josef Kylián ve školním roce 1955/56 
Horní řada zleva: uč. Josef Kylián, Vladimír Hodeček, Miroslav Hladík, Vítězslav Hladík, Jan Bogner, Vladimír Sobol, 

Josef Daňhel, Pavel Jiřikovský, Oldřich Kosík ml.
Druhá horní řada zleva: Ludmila Krejčová, Marie Hezinová, Marie Solařová, Zdenka Kovářová, Božena Vespalcová, 

Helena Šidlová, Pavel Bogner, Bohuslav Šidlo, Jaromír Hladík
Třetí řada zleva: Dana Navrátilová, Pavla Daňhelová, Marie Daňhelová, Marie Kovářová, Jaroslava Sobolová, Anna 

Bognerová, Marie Solařová, Jaroslava Bognerová, Bohuslava Břinková
Dolní řada zleva: Jan Zahradníček, Josef Hezina, Jaroslav Daňhel, Jan Bašta, Josef Hercik, František Bauer, Stanislav 

Vespalec, Jaroslav Vespalec, Jaroslav Hegr



Ve třídě, r. 1955. S ukazovátkem u mapy Oldřich Kosík ml.

Řídící učitel Oldřich Kosík a učitel Josef Kylián ve školním roce 1956/57 
Horní řada zleva: s. uč. Oldřich Kosík s harmonikou, Bohuslava Břínková, Zdena Šibralová, Alena Šidlová, Marta 

Holubářová, Marie Kohoutová, Vítězslav Hladík, Jan Bogner, Miroslav Hladík, Jaromír Hladík, Pavel Bogner, Josef 
Hercik

Druhá horní řada zleva: Bohuslav Daňhel, Stanislav Vespalec, Bohuslav Šidlo, Marie Hezinová, Ludmila Krejčová, Dana 
Navrátilová, Anna Bognerová, Marie Solařová, Zdena Kovářová, Jaroslav Vespalec, Vladimír Hodeček, Jan Bašta

Třetí řada zleva: Marie Vespalcová,Marie Krejčová, Marie Vespalcová, Jaroslava Sobotková, Marie Daňhelová, Libuše 
Hladíková, Pavla Daňhelová, Marie Daňhelová, Jaroslava Bognerová, Marie Vodáková, Jaroslava Sobolová

Dolní řada zleva: Jan Zahradníček, Josef Vespalec, Oldřich Vespalec, František Bauer, Jaroslav Hégr, Ludvík Hladík, 
Aleš Kosík, Přemysl Kosík, Jan Šibral, Josef Hezina



Řídící učitel Oldřich Kosík a učitel Josef Kylián ve školním roce 1957/58, ročníky 1947-1951
Dolní řada zleva: Pavel Kaplan, Sláva Vilím, František Daňhel, Ludvík Hladík, Stanislav Daňhel, Přemysl Kosík, Jaroslav 

Hégr, Pavla Sobolová, Marie Herciková, Marie Bognerová, Marie Vespalcová, Pavla Daňhelová, Marie Daňhelová
Druhá řada zleva: Josef Vespalec, Jan Šibral, Jaroslava Sobolová, Marie Krejčová, výše Zdena Kovářová, ?, Anna 

Bognerová, Marie Bognerová s mašlí, výš Jaroslava Sobotková, Libuše Hladíková, Marie Vespalcová, ? Horní řada zleva: s. uč. Oldřich Kosík, Marie Hezinová, Marie Kovářová, Marie Solařová, Bohuslav Šidlo, Jaroslav 
Vespalec s brýlemi, Jan Zahradníček, Josef Hercik, Josef Bogner, za ním Stanislav Vespalec, Jan Bašta s brýlemi, 

Bohuslav Daňhnel, za ním Pavel Bogner, František Bauer, Josef Hezina, uč. Josef Kylián

Mé vzpomínky na pana řídícího Oldřicha Kosíka

Ludmila Vrtná roz. Krejčová, Brno
Školní docházku jsem slavnostně zahájila spolu s dalšími 8 spolužáky v roce 1952. 

Škola byla v té době jednotřídní (1. až 5. oddělení), s ředitelem a současně i jediným 
učitelem, panem Oldřichem Kosíkem. Tam jsem absolvovala 1. a 2. oddělení. Poté se 
otevřela druhá třída pro 3. až 5. oddělení, kde nakrátko nastoupil učitel Miloš 
Tomášek a vystřídal ho učitel Josef Kylián. Ředitelem a učitelem 1. a 2. oddělení po 
celou tuto dobu zůstal „pan řídící Oldřich Kosík“.

Vnímala jsem ho jako absolutní autoritu spojenou s poslušností ve třídě, zákazem 
nadávání, všudypřítomnou harmonikou, podzimním pečením brambor a vinobraním.

Poslušnost: stávalo se, že si pan řídící někdy potřeboval ze třídy odskočit, a tak 
nařídil ve třídě naprostý klid. Delší dobu nepřicházel a já jsem nutně potřebovala na 
něco list papíru. Ty byly ve skříni za jeho psacím stolem. Sotva jsem začala ve skříni 
hrabat, rozrazily se dveře, do třídy vletěl řídící s pokřikem STŮJ, STŮJ …. a přitom 
ukazoval na všechny, co neseděli na svých místech. Já jsem se tak lekla, že jsem 
skočila do té skříně a její dvířka přivřela. Zatím co řídící trestal viníky já nakukovala 
z pootevřené skříně. Co dělal zbytek rozjívených spolužáků si jistě dovedete 
představit, a tak jsem se poslušně zařadila k ostatním hříšníkům do kouta. Ta potupa.
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Nadávání: ve třídě vedle dveří visela nástěnka s tabulkou, nadepsaná NENADÁVEJ. 
Tabulka obsahovala seznam nadávek. Které to byly, to už dávno nevím, ale byly 
finančně ohodnocené a za jejich použití se platila pokuta-tenkrát v halířích. 

Harmonika a brambory: zpěv za doprovodu nepostradatelné harmoniky byl 
každodenním doplňkem nejenom vyučování, ale školního života vůbec. Na podzim se 
pořádal výlet na školní pole, kde jsme sbírali bramborovou nať a na ohníčku si pekli 
brambory. Příchod a odchod ve dvojstupu, zpět se začerněnými tvářemi od popela, 
byl doprovázen různými bojovými písněmi. Pamatuji si už jenom tuto.

PIRÁT HRDINA 
Pirát býval z duše hrdina, johohó, nedovedl kňučet na měsíc 
A když přišla jeho hodina, johohó dovedl jít klidně smrti vstříc. 
Doved zabít, dovedl se bránit, jóó, kamaráda před potupou chránit, jóó.
Pirát býval z duše hrdina, nedovedl kňučet na měsíc.

Vinobraní: to byla velká událost pro celou vesnici. Den před vinobraním si všechny 
děti, jejichž rodiče vlastnili vinohrad, odnášely domů dopis, naklepaný na psacím 
stroji. Přesný text si už nepamatuji, ale zněl asi takto: prosím pana toho a onoho, aby 
vylisované „trešty“ nevyhazoval a nechal je za stodolou. Odvezu si je. A sám pak 
vyráběl třeťák, čtvrťák atd. V případě hezkého počasí nám dal o vinobraní volno, 
které jsme strávily lítáním po vinohradech, hraním si v boudách a bylo to krásné.

Záhonky
Alena Grunová roz. Šidlová, Rakšice

Před školou na zahradě jsme měli záhonky, kde jsme se učili pěstovat zeleninu a 
květiny. O prázdninách to všechno zarostlo plevelem. Moje srdce zahrádkáře se na to 
nemohlo dívat. Nechala jsem vyhlásit Obecním rozhlasem brigádu, bez vědomí pana 
řídícího. Nejenže jsem nebyla pochválená, ale dostala jsem řádně vynadáno. 

Společné výlety
Každý rok před prázdninami jsme se žáci základních škol scházeli na společném 

výletě. Jednou v Kadově na hřišti u lesa nás pozdravil pan řídící Kalina. Druhý rok jsme 
se sešli na koupališti v Lesonicích a přivítal nás pan řídící Schovanec. Třetí rok 
v Petrovicích na hřišti pan řídící Kosík. Hráli jsme různé hry, soutěžili jsme 
v přetahování lana, skákání v pytlích apod. Harmonika a písničky samozřejmě 
nesměly chybět. Na konci léta i prázdnin jsme chodili na hody do Kadova, Lesonic a 
Petrovic. Tak jsme se děti ze všech tří vesnic znali a spolu se kamarádili. 

Po škole
Marie Kohoutová roz. Solařová, Dolní Dubňany

Na pana řídícího Kosíka mám tuto vzpomínku. Byla jsem „prvňák“. Učili jsme se 
psát psací písmenka. Já nemohla pochopit, jak mám napsat psací malé „s“. Prostě to 
nešlo a ten pomyslný půl lupínek „lipového listu“ byl všelijaký, jen ne takový jak měl 
správně vypadat. A pan řídící mě nechal po škole. Dostala jsem arch čistého papíru, na 
který jsem psala za trest „s“. Pan řídící seděl za katedrou a na psacím stroji psal, asi 
na mně zapomněl. Já pomalu usínala při monotónním klepání stroje. Domů jsem 
přišla dost pozdě odpoledne, žádné výmluvy neplatily. Naši hned věděli, která bije. 
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Momentky ze školního života Kosíkových dětí. Školní výlet 50.léta.

Oslavy MDD
Ráda vzpomínám, jaké byly oslavy MDD. Paní řídící napekla velké koláče naplněné 

povidly a tvarohem. Ty se daly na tyč a děti se o závod prokousávaly ke středu. Také se 
tancovaly tanečky, skákalo v pytlích a hodně se při harmonice zpívalo. Toto všechno se 
odehrávalo na DRAČKÁCH. Na konci školního roku jsme celá škola, obě dvě třídy, 
chodily na výlety po okolí. Na příklad do Rybníků, na Topanov nebo na Leskoun.

Sběr chroustů v třešňové aleji.25



Oslava narozenin

Svačina před školou
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Červen 1958 v Lesonicích u koupaliště

Táboření
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PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

VZPOMÍNKA  
K NAROZENINÁM

Pan Zdeněk Bystrý se 
narodil 25. května 1933 
v Petrovicích (čp. 22). Chodil 
zde od 1. až do 4. třídy, poté 
přestoupil do měšťanky ve 
Vémyslicích. Vzpomíná na 
kamaráda Rudu Slámu a 
J. Kopečka, bratr si vzal 
Fukalovou - její sestra se mu 
líbila, ale neodvážil se blíže 
seznámit. Z Petrovic odešel 
v roce 1951 do důstojnické 
školy v Novém Jičíně. 
Úspěšně dokončil maturitu na pilota. V roce 1955 měl bojový výcvik na L10 sovětském 
letounu, poté byl poručíkem výcviku v Olomouci. Přestoupil do Žatce a byl přeškolen 
na MIG 21. Létal u 2. letky v letech 1958 - 1968 jako starší pilot npor.

Pak přešel do Českých Budějovic, kde působil až do roku 1980 a létal na Albatrosu. 
Poté pracoval v Hradci Králové na funkci řídící létání. Byl vyznamenám v roce 1984 
ministrem a dostal hodnost major.

Na dovolenou rád jezdil do Petrovic. Nyní tráví podzim života u Krkonoš, ve městě 
Trutnov, přes léto rád pobývá na chatě. Zajímá se o svůj rodokmen, historii a dění 
v jeho rodné obci.

PODĚKOVÁNÍ PANÍ MARKÉTĚ SLÁMOVÉ

Obyčejný lidský život má mnoho tváří a ač se to nezdá, je také prosycený 
laskavostí, obětavostí a starostí o věci veřejné.  

V sobotu 21. března nás dostihla smutná zpráva. Toho dne jsme přišli o kamarádku 
a obětavou duši, dlouholetou předsedkyni členské základny Jednoty v Petrovicích 
(dříve dohlížecí výbor). Nejenom že iniciovala a dlouhodobě se zasazovala 
o rekonstrukci prodejny potravin v Petrovicích, ale i ve svém volném čase se věnovala 
péči o prostranství před prodejnou a vysazovala zde růže. Byl to malý, mnohdy 
přehlížený detail, ale krása květin činí náš život radostnější. Byla ve svém konání 
skromná a nečekala na veřejné uznání. Skromnost je nezbytná pro každého člověka, 
nechce-li minout cíl svého života.

Markéta svůj cíl nalezla a my jí za všechno děkujeme. Byla to skromná, obyčejná 
žena a kamarádka, kterých je všude málo.

Naděžda Kosinová

Jitka Vávrová, Vladimíra Martínková
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PSYCHOLOGIE  PRO  KAŽDÉHO

CO NÁS NEZABIJE, TO NÁS POSÍLÍ
Jaro je pro mnoho z nás nejoblíbenějším ročním obdobím. Na psychiku klade ale 

mnohdy větší nároky než pošmourný podzim. Konfrontace se silou, rychlostí a 
dokonalostí probouzející se přírody dokáže momentálně méně šťastné nebo úspěšné 
lidi uvrhnout do deprese. Letošní jaro v tomto smyslu nechvalně předčilo veškerá 
očekávání.

Kromě dalšího sucha k nám jaro letos přineslo neznámou a rychle se šířící nemoc. 
Zatímco sucho naše vláda nijak zásadně neřeší (dokonce nikoho ze zodpovědných 
nepohoršuje vysušení a rozorání vzácného mokřadu na jižní Moravě), na hrozící virové 
onemocnění reagovala zavedením nebývalých nouzových opatření, která vedla ze 
dne na den k vykolejení z běžného životního rytmu. Pro někoho byla omezení zprvu 
alespoň v něčem vítaná. Příjemná byla představa zvolnění životního tempa. Kdo by 
nechtěl mít víc času na sebe, na rodinu, na koníčky, na domácnost? Na jiné lidi a jejích 
výkonnost se naopak tlak ještě zvýšil a něco jako čas pro sebe přestalo existovat. Mezi 
ně patří kromě prodavačů, zdravotníků, pečovatelů, záchranářů, učitelů a podobně 
exponovaných povolání také rodiče malých dětí a školáků. Další velkou skupinu lidí 
uvrhla omezení do tíživé samoty, izolace od rodin dopadla na hospitalizované a 
klienty domovů pro seniory. Mnohé z nás postihl výpadek příjmů, protože nemůžeme 
provozovat svou práci nebo nám naopak chybí pracovníci, a čelíme tak nečekanému 
existenčnímu ohrožení. Více než zřídka čelíme ztrátám, a to dokonce ztrátám 
nejbolestnějším. 

Tak či onak všichni jsme vystaveni strachu, bezmoci a nejistotě. Strachu, že by-
chom sami mohli onemocnět nebo dokonce zemřít a strachu o naše blízké. Nejistotě, 
zda oběť naší svobody byla dostatečná, nebo zda naopak nebyla zbytečná, a také 
nejistotě z budoucnosti, zda se nám podaří obnovit vše, co pro svůj život považujeme 
za zásadní. Bezmoci z toho, že celé lidstvo momentálně ovládá cizopasný organismus, 
který nemá ani vlastní buněčnou strukturu, ale také z toho, že jsme se museli vzdát 
mnohých práv a svobod a nemáme jistotu, zda budou opět obnoveny. To vše umocňuje 
vědomí, že stejně problematická je situace celosvětově a není úniku.

Jsme v situaci ohrožení, která je krajně nepříjemná, ale na druhou stranu jsme na 
ni od přírody po psychické stránce dobře vybaveni. Automaticky se spouštějí naše 
obranné mechanismy a mechanismy zvládání. Jsme tak schopni aktivovat se a makat 
(měnit věci, které změnit lze), ale i vytěsňovat, popírat, racionalizovat, obětovat 
něco nebo i sebe sama (vyrovnat se s tím, co změnit nelze). Na hlubší porozumění 
situaci v této fázi ale nemáme ani dostatek času, ani dostatek informací, a tak ho 
odsouváme. 

První dny po zavedení nouzových opatření většina z nás zvládá nejlépe. Ti s po-
třebou klidu odpočívají. Ti s potřebou aktivity šijí roušky, nabízejí svou pomoc, 
zásobují nebo alespoň sledují a vyhodnocují zprávy v médiích. Nicméně po týdnech 
trvání nouzového stavu se naše mechanizmy zvládání pomalu vyčerpávají a my se tak 
najednou můžeme cítit unavení, bez energie, bez naděje a nejistí. Zvládáme už jen 
uspokojování základních životních potřeb a k tomu se vracíme, když nám složitější, 
ale jinak běžné životní úkoly (třeba dojít nakoupit nebo uvařit) začínají připadat nad 
naše síly. Zvyšuje se tak potřeba konzumace jídla, nápojů, ale také potřeba spánku a 
pasivního rozptýlení pozornosti před obrazovkou nebo v lepším případě s knihou nebo 
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se sluchátky na uších.
Na jednu stranu cítíme až úzkostnou potřebu něco změnit, na druhou stranu si 

uvědomujeme svou bezmoc, nemožnost situaci ovlivnit a postrádáme smysl celé 
situace. Zkrátka jsme v krizi. Jak se ale vyhnout nepříjemným psychickým stavům 
s krizí spojeným, jako je úzkost, podrážděnost, záchvaty paniky, deprese nebo 
dokonce úvahy o sebevraždě? Naštěstí můžeme čerpat z historické zkušenosti lidstva. 
Nemyslím přímo inspirovat se tím, jak naši předci (ne)zvládali epidemie španělské 
chřipky nebo moru (při nich totiž vymřela velká část obyvatelstva, a to opravdu není 
moc povzbudivé) nebo jak přežili dlouhodobé strádání, nejistotu a bezmoc během 
válek nebo totalitních režimů (tak zlé to zase není, alespoň prozatím). Mám na mysli 
lidskou zkušenost uchovanou symbolicky v pohádkách. 

Tak třeba situace, ve které se ocitli Jeníček a Mařenka. Odhlédnuto od toho, že 
jejich výchozí situace nebyla ideální (podle některé verze byli jejich rodiče tak chudí, 
že se jich museli zbavit, podle jiné jim zemřela matka a macecha je nenáviděla), byli 
Jeníček s Mařenkou přesto velmi překvapeni, když najednou zůstali v lese sami. 
Stejně jako pro nás se jejich životní situace náhle změnila – byli vystrašení, bezmocní 
a ohrožení sami v hlubokém lese. Zapojili však své mechanismy zvládání – semkli se, 
podpořili se a začali být kreativní. Jeníček vylezl na strom – našel způsob, jak získat 
více informací, nadhled, zorientovat se, uvidět naději na řešení. Aktivita dětí přinesla 
kýžené ovoce (respektive pečivo) v podobě perníkové střešní krytiny. Bohužel na cizí 
nemovitosti. Nějakou dobu mohli sytit své základní životní potřeby, nicméně ne 
z vlastního zdroje (v současné situaci tomu odpovídá problematika dluhů, úvěrů, 
nezaplacených nájmů a hypoték). Byli dopadeni a ježibaba jim nabídla, že je bude 
krmit sama, a to v teple a bezpečí svého obydlí, které ještě umocnila zavřením za 
mříže (téma omezení svobod výměnou za bezpečí a komfort). Následuje ale okamžik 
uvědomění si skutečného ohrožení, pro které je nejprve nutné správně identifikovat 
zdroj krize, pak překonat úzkost a přijít s vlastním kreativním řešením. Vykrmené děti 
nejdou s ježibabou do přímé konfrontace, naopak chovají se poslušně. Požádají ji, 
aby jim sama předvedla, jak nasednout na lopatu a nechat se strčit do pece. Na rozdíl 
od dětí jí zůstane pravý smysl situace ukrytý, nechá se unést klamnou představou, že 
ví a umí všechno nejlépe, a tak končí sama v peci. Vědomější a zkušenější děti se po 
dlouhém odloučení mohou vrátit zpět ke svým rodičům, kteří mezitím mohli 
přehodnotit své priority a s radostí je přivítat.

Pohádka nám tak nabízí zkušenost, že v případě ohrožení je nutné se semknout, 
najít někoho, na kom nám záleží a kdo nám věří a podpoří nás. Udržovat si přehled 
o situaci, nahlížet na problémy z různých úhlů pohledu, přiznat si a uvědomit si, co je 
příčinou naší krize a co nás skutečně ohrožuje. Zachovat si naději a odvahu, jednat 
svobodně, nebát se bojovat, srovnat si životní hodnoty a vracet se jen k tomu, co nám 
vyhovuje. 

Každá krize v sobě kromě nepohodlí, ohrožení a ztrát obsahuje i šanci přehodnotit 
situaci, nově se zorientovat a najít lepší cesty, jak jít za tím, co skutečně stojí za to. 
Všechny velké tragické zkušenosti v naší minulosti vedly k zásadním společenským 
změnám. Přejme si tedy, abychom nepromarnili tuto šanci zmoudřet a najít cesty, jak 
změnit to, co se změnit musí, abychom jednou mohli vzpomínat s hrdostí na to, jak 
jsme se zachovali.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net

30



LÉČIVÁ SÍLA  PŘÍRODY

V posledním čísle zpravodaje jsme se spolu loučili s přáním stálého, pevného 
zdraví a úspěchů v novém roce. Nikoho z nás by ani ve snu nenapadlo, jakou hloubku 
toto přání pro letošní rok má.

Mnozí z nás ví a cítí, jak malí jsme vůči naší matičce přírodě. Od půlky března jsme 
se ocitli v situaci, která mně osobně připomínala - tonoucí se stébla chytá. Na dobu 
omezení byli připraveni jen ti, kteří už ji zažili i když v jiném slova smyslu a ti ostatní 
si musí zvyknout novým potřebným podmínkám. Z čista jasna jsme věděli, co máme 
dělat, někdo šil roušky, někdo vymýšlel desinfekce, najednou jsme si pomáhali. Ale to 
podstatné, lidé zjistili, že se dá jít do přírody, zastavit se a užívat si ticha a klidu.

Více jak kdy jindy slyšíme, posilujte imunitu! Jak je to načasováno, zrovna když se 
země otevírá a poskytuje nám spoustu čerstvých zelených bylin, které získáme úplně 
zadarmo a ještě si posílíme zdraví - imunitu, tak důležitou právě v tyto těžké dny.

Duben je měsíc, ve kterém jsou nejohroženější  naše játra – čistička našeho těla, 
bez které se nedá žít. Chtěla bych dnes více zdůraznit sílu obyčejné pampelišky a 
kopřivy. Obě tyto byliny mají blahodárný vliv na naše játra. Pampelišku můžeme 
použít vnitřně i zevně. Léčí chronický zánět jater, cukrovku, jarní únavu, 
přepracovanost, atopický exém, lišej, trávení, dnu, slezinu, detoxikuje, podporuje 
močení, píchání v boku, upravuje střevní mikroflóru, angínu, lymfatické otoky. 
Nejnovější výzkumy ukazují na obsah protirakovinových látek a spoustu dalších 
kladných účinků na naše zdraví. Asi proto i s kopřivou 
roste tak hojně brzy zjara, abychom svá těla vyčistili a 
osvěžili po dlouhé zimě. Užívejte celou rostlinu 
pampelišky. Kořen na

 jaře a na podzim, list, květ, stonky i poupata.
Malá ochutnávka pampeliškového salátu se slaninou: 
3 hrsti pampeliškových listů
1 cibuli s 30g slaniny osmažíme
Na zálivku: olej, ocet, hořčice, sůl, pepř, 1 vařená 

brambora, trochu zakysané smetany, 1 vařené vejce.
Závěrem přeji nám všem, abychom z této zlé doby vyšli posilněni, plni energie 

s novým pohledem na svět.
Zdeňka Bognerová

obrázek: www.google.cz

ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ

 leden  2020  únor 2020  březen 2020
nejnižší  noční teplota  -8 °C   -5 °C  -7 °C
nejvyšší noční teplota

  
+3 °C

  
+8 °C

 
+7 °C

průměrná noční teplota

 
-3 °C

  
+1 °C

 
+1 °C

nejnižší denní teplota

  
-1 °C

  
+3 °C

 
+4 °C

nejvyšší denní teplota

  

+12 °C

  

+13

 

°C

 

+18 °C
průměrná denní teplota +3 °C +8 °C +10 °C
celkové srážky 4 mm 18 mm 22 mm
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Dvě třetiny měsíce ledna bylo oblačno nebo zataženo a mlhy, třetina měsíce byla 
větrná. Dne 14. 1. bylo náledí, dne 18. 1. námraza a 2 cm sněhu, ve dnech 26. 1. a 
28. 1. bylo náledí a sněhové přeháňky.

V únoru bylo celkem 22 dnů oblačno a zataženo, 11 dní větrno. Dne 10. 2. se 
prohnal naší republikou orkán, dne 23. 2. byl silný vítr a ve 24 hodin bylo 12 °C. 
V únoru létaly husy, koncem měsíce přiletěli holubi hřivnáči, skřivani a kachny.

V březnu bylo 20 dní oblačno nebo zataženo, 15 dní bylo větrno (z toho 3 dny foukal 
silný vítr). Létali čmeláci, na mokřadech skřehotaly žáby, kvetly sedmikrásky, fialky, 
zlatý déšť, podběl a pampelišky. Ve dnech 23. – 25. března přišla vlna mrazů 
s teplotami -5 °C až -7 °C. Všechny květy meruněk pomrzly.

Jaroslava a Bohumír Vespalcovi

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH

ROK 1955 
(pokračování)

Od roku 1950 do roku 1955 za vedení ředitele národní školy Oldřicha Kosíka byla 
zdejší národní škola následovně opravena a zvelebena:

A/ Opravy stavebně-technické:
Nátěry všech oken, dveří, okapových rour 
a malba všech školních místností …..   5 000,- Kčs
Zavedení vodovodu a provedení kanalisace …..   6 000,- Kčs
Stavba nových splachovacích škol. záchodů ….. 39 500,- Kčs
Oprava omítek, tarasu, nová vrata, nový dřevník, 
5 nových dvířek, nové okno do komory, část plotu …..   7 000,- Kčs
Rozšíření světel ve škole …..   1 000,- Kčs
Fasáda, líčení vně i uvnitř, hydrovoskování podlah,
olejové stěny v učebně …..   3 000,- Kčs

B/ Zařízení:
Kovové nové školní lavice …..   8 000,- Kčs
Kamna do učeben, záchody do bytu …..   3 000,- Kčs
Lavičky na přezouvání a věšáky …..      200,- Kčs
Rozhlasová ústředna s reproduktory a zařízením …..   6 000,- Kčs
Nové listové tabule do 2 učeben …..   3 000,- Kčs
Skříně na knihy, pomůcky a úř. agendu /3/ …..   4 000,- Kčs
Vysavač prachu …..   2 000,- Kčs
Nástěnné hodiny …..      100,- Kčs
Hasící přístroj …..      300,- Kčs
Skříňka pod rozhlas. zařízení a na desky …..      500,- Kčs
Alba s gramofonovými deskami …..   1 000,- Kčs
Promítací přístroj …..   2 400,- Kčs
Promítací plátno …..      300,- Kčs
Rolety do oken …..   1 000,- Kčs
Drobné předměty zařízení: Pevné odpadkové koše,
kbelíky, lopatky, vlajky, žerdě před školu, obrazy …..   5 000,- Kčs

32



C/ Pomůcky a knihy:
140 kusů pomůcek v hodnotě ….. 10 500,- Kčs
135 knih žákovské a učitelské knihovny …..   6 500,- Kčs

CELKOVÁ HODNOTA  ZVELEBENÍ: …..          120 000,- Kčs

Úhrada:
Z výtěžku kult. podniků …..   9 081,44 Kčs
Za odpadky, barevné kovy a kosti …..      244,48 Kčs
Za léčivé byliny, šípky a makovice …..   1 288,70 Kčs
Dobrovolné členské příspěvky SRPŠ …..   1 812,05 Kčs
Dary: Vodák Jar., myslivci, cena za spoření 1953 …..      400,- Kčs
Z rozpočtu MNV /prům. ročně 6 000 Kčs/ ….. 36 000,- Kčs
Dotacemi a podporami ONV a KNV získáno
iniciativou a obětavostí řed. Old. Kosíka ….. 71 193,33 Kčs

CELKEM ….. 120 000,- Kčs

Opravami byla škola velmi zvelebena a veškeré zařízení školy bylo nově 
vybudováno, takže ze starého zařízení od r. 1950 do r. 1955 nezůstalo ve škole 
naprosto nic, ani hřebík ve zdi. Vše bylo nově pořízeno.

Pokračování příště. Jedná se o opis zápisu v obecní kronice.
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MŠ PETROVICE hledá uchazeče na volné místo kuchaře/ky
Z důvodu odchodu současné kuchařky do starobního důchodu hledáme na tuto 

pozici kuchaře/kuchařku s výučním listem v oboru a zkušenostmi s přípravou jídel 
pro větší počet strávníků (kapacita 90 jídel). 

Zřizovatel umožní novému uchazeči o toto povolání zaučit se pro tuto práci přímo 
ve školní jídelně v období přípravného týdnu koncem srpna a v září 2020. Bližší 

informace na telefonu 515 323 124 nebo 736 624 588.
Žádost zašlete do 20. května 2020 buď na e-mail:  mspetroviceumk@seznam.cz"  

nebo poštou na adresu: MŠ Petrovice, Petrovice 74, Mor. Krumlov 672 01.



Hasičský ples zahájili polonézou žáci a žákyně ZŠ Vémyslice.



Masopustní průvod se konal letos již podevatenácté.


