
ZPRAVODAJ OBCE

P E T R O V I C E

Petrovická chasa s pomlázkou o Velikonočním pondělí. Foto: Irena Závišková

ročník 15, číslo 2/2022 (duben, květen, červen)



V sobotu 23. 4. byla zahájena 9. sezóna prohlídek muzea v doškové chalupě. O zpestření 
programu se postaraly děti z MŠ Petrovice, připravený byl jarmark s ukázkou řemesel.
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ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

75. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 7. dubna 2022
ź  ZO vzalo na vědomí Zápis č. 8 finančního výboru obce ze dne 7. 4. 2022.
ź  ZO vzalo na vědomí Zápis č. 8 kontrolního výboru obce ze dne 7. 4. 2022.
ź  ZO schválilo přijetí dotace od sdružení Energoregion 2020 ve výši 52 000 Kč 

v rámci projektu „Malá komunální technika IV“, spoluúčast obce v minimální 
výši 13 000 Kč.

ź  ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového představení v rámci 
Malého festivalu loutky 2022 v pátek 2. 9. 2022, příspěvek obce na představení 
činí 1000 Kč.

ź  Starostka informovala ZO o informaci Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo o nástroji Monitoring eroze ve vazbě na 
protierozní ochranu půdy. Účelem monitoringu je evidence informací o ero-
zních událostech na zemědělské půdě. ZO uložilo starostce a místostarostovi, 
aby nahlásili erozní události v katastru obce pověřenému pracovníkovi pobočky 
Znojmo.

ź  ZO projednalo a schválilo žádost manželů J. o povolení připojení sousední 
nemovitosti (budoucího rodinného domu) na p. č. 2749 na veřejně přístupnou 
účelovou komunikaci na p. č. 2762, vše v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova.

ź  ZO projednalo a schválilo žádost M. K. a V. K. o povolení připojení sousední 
nemovitosti (budoucího rodinného domu) na p. č. 2961/1 a 2962 na veřejně 
přístupnou účelovou komunikaci na p. č. 2762, vše v k. ú. Petrovice u Mor. Kru-
mlova.

76. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. dubna 2022
ź  ZO projednalo žádost projektantky Hany Prudkové a schválilo souhlasné 

stanovisko s provedením vodovodní přípojky pro rodinný dům č. p. 95, stavebník 
M. H. a umístěním přípojky do obecního pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova.

ź  ZO projednalo a schválilo žádost Pavla Větrovce, nájemce pohostinství, o ko-
nání taneční zábavy se skupinou AGO dne 17. 6. 2022. Akce je plánovaná před 
kulturním domem, v případě deště se bude konat v sále kulturního domu.

ź  ZO schválilo přijetí dítěte (předškoláka) z Ukrajiny do mateřské školy do konce 
školního roku 2021/22. Bydlištěm dítěte je obec Lesonice.

ź  ZO projednalo a schválilo navýšení ceny prohlídek v doškové chalupě ze sou-
časných 30 Kč na 50 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

ź  ZO projednalo organizační zajištění zahájení prohlídkové sezóny v doškové 
chalupě, které proběhne v sobotu 23. 4. 2022 ve 14 hodin.

77. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 5. května 2022
ź  ZO projednalo návrh Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2021. Návrh bude 

uveřejněn na úředních deskách obce.
ź  ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2022.
ź  ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci investiční 

akce „Petrovice – prodloužení vodovodu a kanalizace“ uzavřenou mezi 
smluvními stranami Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Třebíč 
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a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku obci 
ve výši 58 507 Kč.

ź  ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k žádosti MBM TRADE CZ, s. r. o. 
o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy z dů-
vodu realizace stavby „Lesonice u MK – kanalizace a rekonstrukce vodovodu III. 
a IV. etapa“ v termínu 16. 5. – 6. 7. 2022.

ź  ZO projednalo a schválilo povolení konání hodů v termínu 10. a 11. září 2022.

ź 78. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 19. května 2022
ź  ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi H. 

2Předmětem smlouvy je prodej nově vzniklé parcely p. č. 16/13 o výměře 17 m  
2podle geometrického plánu č. 473-95/2022, kupní cena je 100 Kč za m .

ź  ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a P. D. Předmětem 
2smlouvy je prodej nově vzniklé parcely p. č. 16/12 o výměře 26 m  podle 

2geometrického plánu č. 473-95/2022, kupní cena je 100 Kč za m .
ź  ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK076089/22/ORR o poskytnutí dotace 

z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření 
na změnu klimatu v roce 2022 mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč na realizaci projektu 
„Následná péče o zeleň v katastru obce Petrovice v roce 2022“.

ź  ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK076016/22/ORR o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření 
na změnu klimatu v roce 2022 mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na realizaci projektu 
„Adaptační strategie na změnu klimatu obce Petrovice“.

ź  ZO projednalo a schválilo zřízení jednoho pracovního místa v rámci veřejně 
prospěšných prací pro uchazeče P. V. v termínu od 1. 6. do 30. 11. 2022. 

ź  ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ 
Petrovice v době hlavních prázdnin v období od 18. 7. do 31. 8. 2022. 

ź  ZO projednalo žádost stavebníků S. M. a M. S. a schválilo souhlasné stanovisko 
s napojením stavby „RD Petrovice čp. 105 – stavební úpravy, přístavba 
a přístřešky“ na místní komunikaci u hřbitova na p. č. 1702/2 v k. ú. Petrovice 
u Mor. Krumlova. Dále ZO schválilo souhlasné stanovisko na základě ustanovení 
v § 184a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění s realizací 
terénních úprav – zpevněné plochy v místě nového sjezdu a zatravněných ploch 
v místě rušeného sjezdu dle předloženého projektu. Jedná se o obecní pozemky 
p. č. 5/1 a 1702/2.

79. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. června 2022
ź  ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2021 bez 

výhrad.
ź  ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Petrovice za rok 2021.
ź  ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku MŠ Petrovice za rok 2021.
ź  ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2022.
ź  ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. V. Před-

mětem smlouvy je směna pozemků ve vlastnictví obce, a to p. č. 5/15 
2(oddělená část z p. č. 5/1), ostatní plocha, o výměře 75 m  – dle geometrického 

plánu č. 475-43/2022 a p. č. 1699/50 (oddělená část z p. č. 1699/2), ostatní 
2plocha, o výměře 68 m  – dle geometrického plánu č. 474-43/2022 za parcelu p. 
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2č. 2033/2 (oddělená část z p. č. 2033), orná půda o výměře 572 m , vzniklou dle 
geometrického plánu č. 476-53/2022, vše v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova.

ź  ZO projednalo a schválilo záměr na pronájem obecních pozemků v k. ú. Petro-
vice u Mor. Krumlova a Lesonice určených z části k zemědělské činnosti.

80. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. června 2022
ź  ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2022.
ź  ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK076757/2022/ORR o poskytnutí 

dotace z rozpočtu JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace ve výši 142 000 Kč na reali-
zaci akce „Prodloužení veřejného osvětlení v obci Petrovice“.

ź  ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 2022105 o zajištění distribuce antidot 
mezi Energoregionem 2020 a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je zajištění 
obměny antidot u obyvatelstva v územním obvodu JE Dukovany.

ź  ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému 
IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je 
zvýšení finančního příspěvku obce na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS 
JMK na kalendářní rok na výši 100 Kč na obyvatele obce.

ź  ZO projednalo žádost J. Z. a schválilo souhlasné stanovisko s vedením přípojky 
vodovodu a splaškové kanalizace k podzemnímu sklepu parc. č. st. 22/1 
v obecních parcelách p. č. 5/1 a 1700/1 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova. 
Podmínkou je uvedení místní komunikace do původního stavu po ukončení akce.

ź  ZO schválilo složení Zastupitelstva obce Petrovice pro období 2022 – 2026 
v počtu 9 zastupitelů.

81. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 30. června 2022
ź  ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Petrovice a Ateliérem MEZE, 

Vedrovice na zpracování strategie „Adaptační strategie na změnu klimatu obce 
Petrovice“. Cena za kompletní provedení díla je 172 400 Kč, termín dokončení 
15. 11. 2023.

ź  ZO projednalo a schválilo pořízení zahradní techniky v rámci dotace od sdružení 
Energoregion 2020. Budou pořízeny motor a převodovka VARI, přívěsný vozík, 
ponorné čerpadlo na vodu, tlaková myčka a žebřík v celkové ceně cca 65 000 Kč.

ź  ZO projednalo a schválilo žádost MBM TRADE CZ s.r.o., Praha o vyjádření 
k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy v termínu 11. – 31. 
7. 2022. Důvodem je výstavba splaškové kanalizace v obci Lesonice.

ź  Starostka seznámila ZO s protokolem o kontrole Krajské hygienické stanice 
v Mateřské škole Petrovice. Zjištěné nedostatky budou podle finančních 
možností odstraněny.

ź  Starostka seznámila ZO s navýšením cen firmy AVE CZ za svoz odpadů o 5 % 
a dopravních služeb o 2 Kč/km z důvodu navýšení cen energií a pohonných hmot 
s účinností od 1. 7. 2022.

ź  Starostka seznámila ZO se stížností paní V. O. na nevrácení žebříku zapůjčeného 
o loňských hodech na stavění máje. Stárek L. B. byl opakovaně vedením obce 
vyzván ke zjednání nápravy a urychlenému vrácení žebříku.

ź  ZO uložilo starostce zajistit stavební dozor na stavební akci „Petrovice, 
zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa“.
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Jódová profylaxe (tj. souhrn preventivních, ochranných a léčebných opatření 
na zamezení vzniku onemocnění osob, který se aplikuje při úniku radioaktivních 
látek a spočívá v užití preparátu obsahující stabilní jód – jodidu draselného) 
se plánuje a připravuje v zóně havarijního plánování, tj. v okolí do 20 km od Jader-
né elektrárny Dukovany. 

Tabletami jodidu draselného obyvatelstvo v zóně havarijního plánování 
JE Dukovany, kam spadá i naše obec, vybavuje provozovatel jaderného zařízení - 
ČEZ a.s. 

Každých 5 let dochází k jejich obměně. 

INFORMACE  OBČANŮM

OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO

Přijďte si vyzvednout nové tablety jodidu draselného na obecní úřad 
a přineste sebou i ty exspirované (není podmínkou, nové tablety dostanete 

i v případě, že exspirované nepřinesete). 

Tablety si vyzvedněte do poloviny srpna 2022 na obecním 
úřadě v Petrovicích.
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BLÍŽÍ SE 50 LET KULTURNÍHO DOMU V PETROVICÍCH

V příštím roce oslavíme půl století od otevření kulturního domu v Petrovicích. 
Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí fotografií (stačí skeny), 
plakátů či pozvánek na kulturní či sportovní akce. Rádi bychom doplnili obecní 
fotoarchiv, případně ze shromážděného materiálu uspořádali výstavu. Děkujeme.

… A JSOU TU ZASE PRÁZDNINY…

Čas běží jako voda a jsou tu opět prázdniny. A tak nám dovolte malé ohlédnutí za 
nejzajímavějšími akcemi v naší mateřské škole v posledním čtvrtletí školního roku 
2021/2022:

V měsíci dubnu jsme v rámci polytechnické výchovy v našem projektu OP VVV III 
přivítali v naší mateřské škole paní lektorku z Malé technické univerzity v Brně 
s programem ,,Malý stavitel města“. Přijela za námi s velkými kufry lego kostiček, 
ze kterých měla jedna skupina 
dětí za úkol postavit kostel, jiná 
zase požární stanici, další ne-
mocnici… Nakonec se daly 
všechny stavby dohromady 
a vzniklo krásné město, které 
bylo třeba zakreslit do plánů. 
Děti nadšeně spolupracovaly na 
splnění zadaného úkolu, práce 
kartografů jim šla od ruky 
a velmi se jim to líbilo. V tomto 
měsíci se naše děti svým progra-
mem plným básniček, písniček a 
tanečků spolupodílely na zdár-
ném otevření další prohlídkové 
sezóny v naší petrovické doško-
vé chaloupce. Vystoupení pro 
širokou veřejnost stejně jako 
letošní počasí se vydařilo a děti 
za něj sklidily veliký potlesk. 
Konec dubna probíhal ve zna-
mení příprav na besídku pro 
maminky a babičky. Zavítala 
k nám teta Magda z DDM v Morav-
ském Krumlově, která s dětmi 
vyráběla malované keramické 
květináče, do kterých pak děti 
přesazovaly vlastnoručně vy-
pěstované kytičky. V další tvo-

ZE  ŽIVOTA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
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řivé dílničce jsme vyráběli textilní tašky pro 
maminku či babičku. S paní učitelkou upekly 
děti ve školce perníková srdíčka a poté nás 
navštívila prababička od dětí Potůčkových - paní 
Emílie Vespalcová a učila děti zdobit perníčky 
zajímavými tvary vykrajovanými z barevného 
marcipánu. Touto cestou jí chceme moc 
poděkovat za ochotu za námi přijít a dětem 
ukázat, jak se s marcipánem pracuje. Den ma-
tek jsme oslavili společně s maminkami 
a babičkami dne 11. května 2022. Děti měly 
nachystané písně, básně i taneček s názvem 
„Naše milované maminky“, na závěr rozdaly 
svým maminkám i babičkám nejen spoustu 
pusinek, ale i nádherné dárečky, které pro ně 
děti připravovaly s velikou láskou.

A byl před námi poslední měsíc školního roku 
– červen. Hned 1. června 2022 jsme ve školce 
oslavili svátek dětí. Paní učitelky připravily pro děti ve třídě i na školní zahradě 
nejen sportovní soutěže, ale i plnění různých úkolů – třeba s hledáním mincí 
ukrytých na zahradě, za které si 
poté mohly děti „koupit“ slad-
kou odměnu. Následující den 
jsme zamířili s dětmi do místní 
minizoo k Daňhelům, kde jsme 
mohli pozorovat spoustu zajíma-
vých zvířat, za což i rodině od 
Leonky moc děkujeme. Velmi 
významným dnem pro naše 
předškoláky byl 9. červen 2022, 
kdy se konalo v naší mateřské 
škole slavnostní „Pasování prv-
ňáčků“. Tento rok jich bylo cel-
kem 9, šest děvčat a tři chlapci. 
Děti rodičům zahrály nejprve 
pohádku „O koblížkovi,“ kde každý předškolák měl svou roli. Pak následovaly 
hádanky z pohádek pro rodiče, písničky i básničky a na závěr jako každoročně 
příchod všech budoucích prvňáčků v černých talárech a čepicích, jejich slib 
a pasování starostkou obce paní Irenou Záviškovou, předávání dárečků na památku 
i rozloučenou s naší mateřskou školou. Závěrečný pochod všech pasovaných 
prvňáčků při studentské hymně vehnal nejednu slzičku do očí maminek, tatínků 
či babiček dětí. Poté následovalo poděkování všem rodičům a obdarování dárečky, 
které jim děti vyrobily a také pohoštění pro rodiny pasovaných dětí. A pak už nastal 
čas pomyslného loučení … Některé děti odcházejí do Základní školy v Lesonicích, 
jiní v Moravském Krumlově, Řeznovicích nebo Miroslavi. Čekají na ně nová 
dobrodružství, kamarádi i nové paní učitelky či učitelé, ale také první povinnosti, 
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školní radosti i starosti. Všem našim budoucím prvňáčkům, ale i jejich rodičům 
bychom chtěli popřát hlavně pevné zdraví, mnoho trpělivosti, lásky a pohody, a aby 
se neučili jen pro dobré známky, ale především pro svůj budoucí každodenní 
spokojený život. 

V čase od 14. června až do 20. června jsme ve školce vybírali společně novou 
paní učitelku, která si s námi bude hrát a učit nás v novém školním roce, protože 
paní učitelka Marcela Kratochvílová podala k 30. 6. výpověď. Z 9 přihlášených 
adeptek se nakonec do naší mateřské školy dostavilo celkem jen 5. Každá z ucha-
zeček dostala časový prostor od 7 do 10 hodin dopoledne, ve kterém měla za úkol 
si s dětmi nejen společně pohrát, ale i něco vyrobit, něco se naučit, společně si za-
cvičit a zazpívat za dopro-
vodu hudebního nástroje, 
na který paní učitelka 
hraje. S budoucími adept-
kami na pozici učitelky 
mateřské školy se sezná-
mi ly  nejen dět i ,  a le 
i všechny pracovnice naší 
mateřské školy, jejichž 
názor na výběr nového 
člena našeho téměř rodin-
ného kolektivu bude při 
rozhodování též velmi 
důležitý. A věřte nebo ne, 
nebude to vůbec jednodu-
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ché stabilizovat kolektiv především proto, že až na jednu uchazečku žádná z těch 
dalších nebydlí poblíž naší mateřské školy a bude muset za svou prací dojíždět. 
Od nového školního roku 2022/23 bude naše děti učit nová paní učitelka Alena 
Lišťáková z Oleksovic.

V úterý 21. června 2022 jsme byli pozváni na exkurzi k panu Miroslavu Hladíkovi 
z Petrovic, který chová vzácné papoušky. I jemu mockrát děkujeme za příjemnou 
ukázku těchto krásných ptáků. Poslední týden před začátkem prázdnin nás čekal 
ještě výlet do Lesonic na představení školáků, kteří nám zahráli tři pohádky. Dětem 
z lesonické školy se vystoupení moc povedlo, byl to krásný kulturní zážitek, 
za který jim moc děkujeme a všem přejeme pohodové prázdniny. Následující den 
se všechny děti těšily na společné rozloučení se školním rokem se svými rodiči 
a prázdninovým skřítkem, kterého si děti vyrobily z úklidových rukavic naplněných 
vodou. Skřítek se pak několikrát ocitl v našem bazénku a svým stříkáním osvěžil 
nejen děti, ale i jejich rodiče. Na naší školní zahradě je pak čekala ještě spousta 
zajímavých aktivit a na závěr sladké občerstvení od našich kuchařek a tečka 
v podobě nanuků. Se školním rokem 2021/2022 jsme se rozloučili poslední 
červnový den pohádkou „Prázdniny s Maxipsem Fíkem“, které nám přijely zahrát 
herečky brněnského divadla Špílberg. Byla s nimi i s Maxipsem Fíkem velká legrace. 

A co napsat závěrem? Rádi bychom poděkovali všem rodičům našich dětí i zastu-
pitelstvu obce Petrovice za celoroční spolupráci a podporu. Vám všem pak přejeme 
hlavně pevné zdraví, klidnou dovolenou a dětem prázdniny plné sluníčka 
a zajímavých dobrodružství bez jakéhokoliv úrazu tak, abychom se pak s mnohými 
z nich mohli zase ve školce 1. září 2022 společně i s těmi dětmi novými přivítat. 
Tak po prázdninách – ahoj …

Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy v Petrovicích
Lenka Dočkalová, asistentka pedagoga a Zdeňka Müllerová, ředitelka školy
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2021/2022

V tomto roce nastoupilo do naší školy 24 žáků, z toho 8 nových prvňáčků. 
Žáci byli rozděleni opět do dvou tříd: I. třída – 1. a. 2. ročník, ve II. třídě 

společně 3., 4. a 5. ročník. Složení učitelského sboru zůstalo beze změny, pouze 
ve školní družině zastupuje od letošního roku za paní učitelku Baštovou 
vychovatelka Tereza Sternatová. Školní družinu v tomto roce navštěvovalo 22 dětí. 

ZE  ŽIVOTA  ZŠ LESONICE

Přestože školní rok začal opět zpřísněnými protiepidemickými opatřeními, 
snažili jsme se zapojit naše žáky do různých sportovních a společenských aktivit. 
V říjnu proběhla ve škole dlouho očekávaná akce obecního úřadu v Lesonicích 
Vítání občánků do života. Děti si připravily pásmo písní a říkanek, které navodilo 
příjemnou společenskou atmosféru.

Naše škola se též aktivně připojila k jednodenní celosvětové akci s názvem 
Evropský školní sportovní den, jejíž hlavním cílem je podpořit pohybovou aktivitu 
a zdraví na mezinárodní úrovni a zapojit co nejvíce dětí a mladých lidí, škol 
a organizací. V rámci tohoto projektu  (https://www.essd.eu/cz), který pro nás 
připravili studenti pedagogické fakulty, jsme celý den věnovali sportovním 
soutěžím a zakončili jsme ho vycházkou k nové přehradní nádrži, kde děti dostaly 
odměnu a památné odznáčky s logem ESSD.
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Víceúčelové sportovní hřiště nám umožnilo též přihlásit se do projektu Asociace 
malé kopané a Fakulty sportovních studií MU Brno, do kterého bylo následně 
vybráno 10 škol z JM kraje. Děti se po dobu dvou let pod vedením sportovního 
trenéra zapojí do různých pohybových aktivit v hodinách tělesné výchovy a v rámci 
zájmových aktivit. Škola též získala v rámci tohoto projektu nemalou dotaci na ná-
kup sportovního vybavení.

Pandemická situace v době adventu nám opět nedovolila tradiční setkání 
u vánočního stromu. Proto jsme se snažili tento předvánoční čas vyplnit 
dodržováním vánočních tradic a tvořením drobných dárků pro naše nejbližší. 
Nezapomněli jsme ani letos na seniory v domově důchodců a starší občany 
z Lesonic a Petrovic. Věříme, že jim naše drobné dárečky udělaly radost.
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Mezi tradiční jarní aktivity školy patří účast na slavnostním vítání občánků 
Lesonic. 

Slavnost se konala jako obvykle v budově základní školy ve třídě, která byla pro 
tuto příležitost krásně vyzdobená. Rodiče se svými milými ratolestmi, obklopeni 
širokou rodinou, usedli ke stolečkům, na kterých bylo nachystáno malé 
občerstvení. Pak přišlo slavnostní vítání. Maminky s novorozenětem na klíně 
v doprovodu tatínků usedly na honosné židle před pódiem. Nejprve vystoupili žáci 
naší školy a přednesli pásmo písniček a básniček, zatančili taneček a zahráli na 
flétnu. Následoval slavnostní projev pana starosty Hermana, který malé občánky 
přivítal, obdaroval je dárečky a upomínkovými listy. Rodiče se zapsali do pamětní 
knihy a všichni si připili na zdraví dětí symbolickým přípitkem. Celou slavnost 
korunovalo společné fotografování dětí a rodin u kolébky, besedování, 
pochutnávání si na koláčcích, vzpomínání na školní léta a prohlídka školy. Podobně 
jsme měli letos příležitost přivítat i nové občánky v Petrovicích. 
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Během celého školního roku se škola účastnila mnoha dalších vzdělávacích akcí. 
Ve spolupráci s knihovnou v Moravském Krumlově to byla beseda se spisovatelem 
Adolfem Dudkem, dále environmentální program NP Podyjí o přírodě v ČR a její 
ochraně a návštěva doškové chalupy s programem „Vánoce našich babiček“. Mezi 
tradiční školní svátky též patří svátek sv. Mikuláše, masopustní karneval 
a čarodějnický rej. 

Další významnou událostí bývá vždy zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu 
se dostavilo pět dětí. Budoucí prvňáčci se vydali na cestu s včelkou Májou. 
Na čtyřech stanovištích plnili s pomocí starších žáků a pod dohledem paní učitelky 
grafomotorické, početní a dovednostní úkoly a vyzkoušeli si i práci s interaktivní 
tabulí. Za každý splněný úkol je čekala malá odměna a pozvání na den ve škole 
s předškoláky, který je příležitostí pro to, aby současní prvňáčci ukázali budoucím 
prvňáčkům, na co se mají těšit a co lze v první třídě zvládnout. Je zvykem pozvat 
předškoláky na celý školní den, aby poznali školní režim. Proto přišli již do ranní 
družiny, poté se učili s prvňáky a druháky, kteří si pro ně připravili loutkové 
divadélko. Zapojili se též do plnění úkolů se staršími žáky. Ve škole panovala 
přátelská a soudržná atmosféra. Po společném obědě měly děti odpolední program 
v družině. Odpoledne odcházely domů s úsměvem a slibem, že se po prázdninách 
budeme těšit na viděnou v novém školním roce 2022/2023.
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Poslední slunečné měsíce školního roku byly velmi akční. Každý pátek žáci 
navštěvovali plavecký výcvik v Nové Vsi, kam s námi společně jezdily maminky 
s malými dětmi. Ve spolupráci se ZŠ Rybníky jsme se vypravili do brněnského 
planetária na program Astronaut, kde jsme si zopakovali znalosti o souhvězdích 
a planetách a dozvěděli se, jak mohou lidé v lodích putujících vesmírem žít 
a pracovat. 

Mezinárodní den dětí oslavila lesonická škola v parku v Moravském Krumlově. 
Celou rozlehlou plochu jsme si prošli, pohráli jsme si na stromové houpačce, 
prozkoumali jsme záhadný domek uprostřed parku. Nahlédli jsme do skrytého 
nádvoří zámku a obdivovali krásné arkády a podloubí. Hráli jsme různé hry – 
petang, discgolf, hry na bystření rozumu, hledali jsme poklad u posvátného 
stromu, nechyběla ani zmrzlinová tečka.
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„Mámo, já už umím číst!“, můžou zavolat všichni naši prvňáčci, kteří si 
zasloužili být pasovaní na čtenáře. Cti pasovat děti na čtenáře se letos jako i v pře-
dešlých letech dostalo pracovníkům z knihovny Moravský Krumlov. Každé dítě bylo 
s velkou vážností mečem poklepáno na rameno a tímto aktem se stalo čtenářem. 
Nakonec každé z nich dostalo krásný dáreček.

Žáci v základní škole získávají napříč celým prvním stupněm znalosti o lidském 
těle, o správné péči o zuby, vědí, jak má vypadat jejich jídelníček, aby byly zdravé. 
Učí se, jak předcházet nemocem a úrazům, znají důležitá telefonní čísla 
na přivolání pomoci. Paní doktorka Hošková, která pracuje na interním oddělení 
ve znojemské nemocnici, byla mile překvapená, co všechno mají žáci v osnovách, 
a zvláště učivo o lidském těle v 5. ročníku bylo podle ní velmi podrobně 
propracováno. Svoje setkání s žáky postavila tedy hlavně na besedě a praktických 
ukázkách. Povídala o tom, kdy nemoc lze léčit doma, kdy je ta chvíle navštívit 
lékaře a popisovala svoji práci v nemocnici. Žáci se učili na plyšovém medvídku 
poskytovat první pomoc při zástavě srdce, vyzkoušeli si různé přístroje, 
poslouchali tlukot svého srdce fonendoskopem, oblékali se do ochranných obleků 
používaných při operacích. Také ukázali, že dovedou ošetřit a obvázat jednoduchá 
zranění. Po celou dobu paní lékařce pozorně naslouchali a spolupracovali. 
Paní doktorka Hošková si zaslouží velké poděkování.
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3., 4. a 5. ročník se již pravidelně účastní výukového programu na dopravním 
hřišti v Miroslavi. Výuka začala poznáváním dopravních značek, kde nasbírali první 
body. Poté je instruktor provedl po dopravním hřišti, kde si zopakovali pravidla 
silničního provozu v praxi. Po rozdělení dopravních prostředků a absolvování jízd 
obdrželi žáci 4. a 5. ročníku cyklistické řidičské oprávnění. Pobyt na dopravním 
hřišti jsme ukončili procházkou po zámeckém parku a točenou zmrzlinou. 

Závěr školního roku patřil divadlu. Začal výletem do brněnského divadla Radost 
na úžasné přestavení Mach a Šebestová. Měli jsme možnost vidět, jak vypadá 
profesionální vystoupení a odnesli jsme si spoustu zkušeností a zážitků, které jsou 
pro naše školní divadlo velkou inspirací. O to více se děti těšily na vlastní 
vystoupení, kterému předcházelo intenzivní nacvičování školního divadelního 
kroužku. Letos jsme si připravili reprízu tří pohádek, avšak v novém obsazení. 
Na generální zkoušku jsme v úterý pozvali mateřskou školu z Petrovic, premiéra 
pro veřejnost se konala ve středu - poslední školní den. Pohádky “Začarovaný les”, 
“Oslíčku, otřes se” a “Rozum a Štěstí” měly velký úspěch. Lesonickou sokolovnou 
se nesl zasloužený potlesk a všichni herci zářili štěstím.
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Úspěšný školní rok jsme již tradičně završili společným spaním ve škole se stez-
kou odvahy. Budova školy, ač plná dětí, se nečekaně brzy po náročném dni ponořila 
do nočního ticha, které jen občas přerušilo šustění spacáků a spokojené 
pochrupování. Na děti čekají zasloužené letní prázdniny. Čas odpočinku, sluníčka, 
cestování, ale i načerpání nových sil na nastávající školní rok. Nejvíc ze všeho si 
vždy navzájem přejeme, abychom se všichni po prázdninách sešli ve zdraví.

 učitelky ZŠ Lesonice

O včelách a medu 
Snad každé dítě má doma nějakého toho zvířecího mazlíčka. Někdo má kočku, 

někdo psa, někdo v kleci cizokrajné papoušky. Ale najdou se i takoví, kteří mají 
doma včely. Nebo za nimi chodí ke „svému” včelaři. Jistě si řeknete, zda může mít 
člověk, potažmo dítě, podobný vztah ke včelám jako k jiným mazlíčkům? Včelu si 
nemůžete vzít do náruče, nejde ji pohladit ani s ní vyrazit na procházku, ale člověk 
je může mít rád. A když se k nim bude dobře chovat, tak i ty včely se k němu budou 
dobře chovat. Ten vztah je popravdě jiný než k ostatním domácím zvířatům, ale je 
to vztah. Jen je potřeba poznat život včel, pochopit jejich chování, zákonitosti 
jejich obydlí a nahlédnout do jejich soužití s květinami.
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Proto jsme se rozhodli poodhalit roušku života tohoto užitečného hmyzu, bez 
něhož by život na Zemi nebyl tak pestrý, barevný a voňavý… A protože několik dětí 
z Lesonic a Petrovic je členy včelařského kroužku mládeže při ZO ČSV v Miro-
slavských Knínicích, domluvili jsme s vedoucím tohoto kroužku přednášku „O vče-
lách a medu“ v naší lesonické škole. Za zmínku ovšem stojí i skutečnost, že 
včelařský kroužek se každoročně účastní soutěže Zlatá včela, v níž děti všech 
věkových kategorií porovnávají své teoretické znalosti a praktické dovednosti. 
V květnu tohoto roku se konalo oblastní kolo pro Jihomoravský kraj v Ořechově 
u Brna. A právě zde s naprostou převahou v kategorii mladších žáků zvítězil 
reprezentant naší školy a potažmo i obce Petrovice – Jirka Gruna. Vězte, že nyní 
každý účastník zná díky Jirkovi obec Petrovice a školu v Lesonicích…  J

A tak je zcela přirozené, že společně s vedoucím kroužku se na přednášce 
aktivně podílel i Jirka. Na úvod jsme všichni nahlédli do života včel prostřednictvím 
proskleného ukázkového úlu s živými včelami, které zaujaly (bezpečně za sklem) 
čestné místo na lavici. A protože jsou včelky nesmírně pracovité, tak nám Jirka 
názorně (vybaven nespočetnými rekvizitami) předváděl jednotlivé fáze života 
včely, na anatomickém modelu jsme odhalovali tajemství včelího těla a měli jsme 
možnost vzít si do dlaně i živého trubce. Ten totiž na rozdíl od včelky nemá žihadlo. 
Povídali jsme si o květinách, opylování, o včelím vosku i o tajemství vzniku medu. 
A ten jsme také všichni ochutnali. S heslem „Když chleba, tak s medem“ Jirka 
s vedoucím kroužku přednášku téměř po dvou hodinách ukončili. A týden na to pak 
Jirka svoji obec i naši lesonickou školu odjel reprezentovat na celostátní kolo 
soutěže Zlatá včela do Nasavrk. A vězte, že ač nezvítězil, čestně nás 
reprezentoval. A tak se Petrovice a Lesonice dostaly do podvědomí včelařské 
veřejnosti v celé republice. Ale nejenom Jirka Gruna, ale i Jirka Vaníček a Radek 
Záviška z Lesonic barvy své obce hájí.

za žáky ZŠ Lesonice  Hana + Petr Příkazští
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Vše promícháme a dáme péct na 
vymazaný a moukou vysypaný plech. 
Pečeme cca 30 minut na 180 °C. 
Můžeme polít čokoládovou polevou.

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ

250 g cukru
2 vejce
150 g povidel
400 g polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
1 prášek do perníku
500 ml mléka
2 lžíce kakaa

PERNÍK

USKUTEČNĚNÉ  AKCE

SMRT NESEM ZE VSI, NOVÉ LÍTO DO VSI…

Do Velikonoc zbývaly už jen dva týdny. Pátá postní neděle, lidově označovaná 
jako Smrtná, připadala letos na neděli 3. dubna. V tento den se po dvou letech 
uskutečnila obchůzka asi dvaceti děvčat se Smrtolkou.

Také v Petrovicích se tento slovanský zvyk dodržuje. Jedná se o průvod 
s figurínou smrti, která symbolizuje zimu, a přivolává se jaro s nadějí dobrého 
počasí a úrody.
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Přesto, že má tato neděle poněkud smutný název, bývá plná radosti, veselí 
a naděje. Tak definitivně končí zima a začíná jaro. Právě tuto změnu ročních 
období vnímá velmi silně celá příroda. Příchod jara působí i na mnoho z nás. 
V minulých dobách bývalo probouzení života po zimním spánku vnímáno velmi silně 
až magicky. To se pochopitelně odrazilo v tradiční lidové kultuře. Většina lidových 
zvyků a obřadů tohoto období (např. hrkání, pomlázka, očistné obřady s vodou 
a ohněm) mají přímou návaznost na křesťanské Velikonoce.

Letošní čtveřice „pánů“ (Ella Gaiger, Michaela Klimová, Hana Komárková, Hana 
Ondráčková) zorganizovala průvod i následnou hostinu. Ta se konala na Květnou 
neděli 10. dubna. Děvčata měla jako odměnu za obchůzku připravenou hostinu 
v kulturním domě, hrály se hry, soutěžilo se a vyráběly se výrobky s velikonoční 
tematikou. 

K předvelikonočnímu období už 
neodmyslitelně patří rukodělná 
dílnička, kterou opět připravila paní 
knihovnice Drahomíra Klikarová. Děti 
i dospělí si mohli vyzkoušet nej-
různější techniky a domů si odnesli 
krásné výrobky. Současně se zájemci 
mohli seznámit s prací košíkářky paní 
Mileny Prokopové z Tulešic, která 
v sále kulturního domu pletla koš 
z vrbového proutí

NÁPADITÉ VÝROBKY SE VŠEM LÍBILY

NA VELKÝ PÁTEK A BÍLOU SOBOTU ZNĚLY OBCÍ HRKAČE

Ve dnech 15. a 16. 
dubna se hoši vydali 
do ulic naší obce 
s hrkači v ruce. Jejich 
rachot tak nahradil 
kostelní vyzvánění. 
Žáci osmých tříd zá-
k l adn í  š ko l y  Ben 
Gaiger a Viktor Cyrek 
se ujali role pánů a po-
starali se o organizaci 
tohoto zvyku.
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DOŠKOVÁ CHALUPA S VÝSTAVOU „TAKOVÍ JSME BYLI“

Jarmark s ukázkou řemesel, vystoupení dětí z místní školky i nová výstava 
„Takoví jsme byli“ – právě tak byla zahájena již devátá sezónu prohlídek doškové 
chalupy. V sobotu 23. 4. 2022 návštěvníci viděli práci košíkářky, hrnčířky 
na hrnčířském kruhu a sami měli možnost vyzkoušet si vytvořit výrobek z hlíny. 
K dostání byly rukodělné výrobky z textilu, dřeva či kůže. Děti hrály různé hry - 
skákaly panáka, cvrnkaly kuličky, kreslily obrázky nebo malovaly křídami na silnici. 
Nejvíc zaujala živá zvířata jako kůzlata, slepice s kohoutem, či králíci. Připravena 
byla i ochutnávka vín petrovických vinařů. 

Letošní výstavu v doškové chalupě tvoří dobové fotografie dětí z Petrovic 
a okolí. Archiv obce je poměrně rozsáhlý, takže bylo z čeho vybírat. Lidé si tak při 
prohlížení výstavy zavzpomínali na své dětství, na kamarády, na hry, na školní léta 
i na tehdejší módu. Kromě fotografií jsou vystaveny dobové hračky, hudební 
nástroje či oblečení.

Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci zahájení prohlídkové 
sezóny i za zapůjčení exponátů či živých zvířat.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

TJ Petrovice pořádá tradičně 
30. dubna táborák. Letos se ko-
nal na dětském hřišti u kultur-
ního domu. Ohně zřejmě vzplály 
téměř ve všech dvorech či 
zahradách místních dětí, neboť 
účast na společném pálení 
čarodějnice byla nebývale 
nízká. Přesto to byl pro přítomné 
děti velký zážitek! Připravená 
figurína zcela shořela a děti 
se pobavily při opékání špekáčku 
a společných hrách.
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PETROVICKÝ KOŠT 2022

Po dvou letních termínech v minulých letech se letos konala ochutnávka vín 
místních vinařů, kterou uspořádali petrovičtí zahrádkáři, opět v tradičním 
prvomájovém termínu. Tentokrát se milovníci vína sešli pod pergolou 
u fotbalového hřiště, kde proběhl již 17. ročník Petrovického koštu. Bylo možné 
ochutnat z celkem 92 vystavených vzorků od vinařů z Petrovic i okolních obcí. Mezi 
63 vzorky bílých vín byly 
nejvíce zastoupeny odrůdy 
Veltlínské zelené s 18 vzorky, 
Hibernal se 6 vzorky a Sauvi-
gnon s 5 vzorky. Růžová vína a 
klarety byly zastoupeny 9 
vzorky a mezi 18 vystavenými 
červenými víny byla nejča-
stěji odrůda Svatovavřinecké 
se 4 vzorky. Ke spokojenosti 
návštěvníků přispěla kromě 
příznivého jarního počasí a do-
brých vín rovněž možnost za-
koupení výborného pečeného 
masa k občerstvení.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SE VYDAŘIL

Už několik let se každým rokem (kromě pandemie koronaviru) pořádají 
začátkem června poznávací zájezdy. Střídavě program výletů připravují členové 
ČZS a SPK. Přednostně se nahlašují členové spolků a volná místa bývají nabídnuta 
ostatním občanům.
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Letos se ve dnech 3. – 4. června vyrazilo do Zlínského kraje a pak do Olo-
mouckého. První den byla na programu prohlídka firmy TON, kde si účastníci 
zájezdu prohlédli výrobu ohýbaného nábytku. Byla to opravdu velice zajímavá 
exkurze. S obdivem jsme přihlíželi technice tvarování dřeva až po finální úpravu 
židlí nejrůznějších tvarů, barev, provedení, čalounění... Tento nábytek je poměrně 
drahý, což je způsobeno až 150 různými „operacemi“, než je židle hotová. Z velké 
části se jedná o ruční práci zaměstnanců, pouze v malé míře nahrazují lidskou 
činnost stroje. A práce je to vskutku fyzicky náročná. Po obědě následovala 
exkurze pivovaru v Litovli. Vaření piva má v tomto městě bohatou historii a zdejší 
pivovar je toho důkazem. Nechyběla samozřejmě ochutnávka nejrůznějších druhů 
zlatavého moku, což bylo příjemným zakončením odpoledne.

Nocleh byl zajištěn v chatkách Morava Campu u Mohelnice. Klidný areál obklo-
pený krásnou přírodou byl jako stvořený k odpočinku po absolvovaných exkurzích.

Druhý den začal prohlídkou Mladečských jeskyní. V podzemních chodbách jsme 
se příjemně zchladili a pokochali se pohledem na nejrůznější krápníky. Zajímavostí 
je, že zde před více než 30 tisíci lety sídlili Cromagnonci a atmosféru dávné 
minulosti umocňovaly figuríny lidí i zvířat. Poslední zastávkou před návratem domů 
byl hrad Šternberk. Prohlédli jsme si gotickou kapli i hradní interiéry s bohatou 
výbavou uměleckých předmětů. Velkým překvapením v závěru prohlídky byla plně 
vybavená a dokonale zrekonstruovaná Liechtensteinská kuchyně.

MUZEJNÍ NOC A NOC KOSTELŮ MORAVSKOKRUMLOVSKA

V roce 2004 proběhl v České republice první ročník Muzejní noci. Myšlenkou této 
akce je zpřístupnit prostory i po klasické otvírací době a pokud možno prominout 
vstupné. O pět let později vznikla myšlenka Noci kostelů, kdy se návštěvníci mohou 
seznámit s prostory budov, které jsou běžně nedostupné. Postupně přibývají místa, 
která se do tohoto projektu zapojují a v letošním roce to byla i naše obec. Díky DSO 
Moravskokrumlovsko vznikl projekt zpřístupnit kostely a muzea v našem regionu. 
V pátek 10. června mohli zájemci navštívit v nočních hodinách kostel sv. Cyrila 
a Metoděje v Jezeřanech-Maršovicích, kapli sv. Markéty v Rybníkách, kostel 
Povýšení sv. Kříže v Trstěnicích, Muzeum a informační centrum Vedrovice a petro-
vický kostel Povýšení sv. Kříže i doškovou chalupu.

Program u nás v obci byl opravdu bohatý a poděkování patří všem, kteří se po-
díleli na přípravách i průběhu této akce. Poděkování patří také Jihomoravskému 
kraji za finanční příspěvek.

Zdejší kostel byl otevřen od 19 do 21 hodin a návštěvníky zde přivítal jáhen 
Jakub Ondráček. Poutavě vyprávěl o historii i současnosti kostela včetně 
plánovaných oprav v letošním roce. Součástí večera byl i varhanní koncert, kdy 
první část zahájil Lukáš Havel společně se zpěvačkou Ivanou Peterkovou a dvěma 
dětmi, které hrály na hudební nástroje. Pěvecké umění obdivovali nejen 
návštěvníci této akce, ale mnohým je paní Peterková známá z Dechové hudby 
Petrovanka. Zhruba po hodině usedl k varhanám Jan Černý z Ivančic. Prostory kůru 
jsou mu velmi dobře známy, neboť každou neděli zde doprovází mše. Oba varhaníci 
si právem zasloužili velký potlesk. Během večera se vybíral dobrovolný příspěvek 
na opravu kostela a pan děkan Pavel Vybíhal převzal částku 4 150 Kč. Děkujeme 
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všem, kteří sbírku podpořili.
V tento den byla otevřena také došková chalupa. Návštěvníci si mohli prohléd-

nout interiéry a hospodářskou část s průvodkyní. Nešetřili slovy chvály a byli pře-
kvapeni množstvím exponátů. Mezi 19. a 22. hodinou prošlo chalupou 75 návště-
vníků. Celkem odhadujeme počet zájemců o tuto netradiční Noc na více než 
stovku.

Zpestřením akce bylo posezení vedle doškové chalupy, kde byla připravena 
ochutnávka vín místních vinařů, k dobré pohodě hrál na harmoniku pan Oskar Tylč 
z Polánky a nechybělo občerstvení.

OBEC PŘIVÍTALA NEJMENŠÍ OBČÁNKY

Neděle 12. června byla slavnostní především pro rodiny našich nejmladších 
občánků. Jsme velmi rádi, že se do naší obce narodily v letošním roce tři děti – 
Mikuláš Solař, Lillien Mezníková a Matyáš Janota.

Do obřadní místnosti obecního úřadu byli pozváni rodiče dětí i jejich příbuzní. 
Poslechli si pěkné písničky v podání žáků ZŠ Lesonice pod vedením p. uč. Jiráčkové, 
projev starostky obce Ireny Záviškové, převzali si knihu, pamětní list a květiny. 
Na závěr se všichni vyfotografovali u kolébky a pevně věříme, že jim na tento den 
zůstanou krásné vzpomínky.

Přejeme dětem, aby v Petrovicích prožily šťastné dětství. Třeba se jim rodná 
vesnička stane domovem na celý život.
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ZE SPORTU

Všem fanouškům našeho fotbalového oddílu TJ Petrovice bych chtěl v krátkosti 
sdělit, jak se nám jarní odvety a vlastně i v celé sezóně 2021 – 2022 dařilo.

V minulém čísle obecního zpravodaje jsem popsal naše přípravná utkání před 
jarními odvetami a informoval, že první zápas jara 3. dubna zajíždí naši borci hned na 
derby do Rakšic, kde se utkala mužstva na 1. a 2. místě. Sliboval jsem za mužstvo, že se 
bude snažit navázat na podzimní výsledky a věřil, že se nám podaří zopakovat úspěch 
z roku 2013, kdy jsme naši skupinu vyhráli a postoupili do III. třídy. 

S velkým očekáváním a taky asi velkou nervozitou tento zápas naši borci moc 
nezvládli a prohráli ho 1 : 7. Takový začátek jarních odvet z nás nikdo určitě nečekal, 
ale jak se říká, balón je kulatý a každý zápas je prostě jiný. A taky to platilo i u nás, další 
domácí zápas borci vyhráli nad Branišovicemi 8 : 1 a následný zápas v Bohuticích zvládli 
výhrou 1 : 2 a tak se naladili na vítěznou vlnu. No ta se ale trošku zasekla v domácím 
derby s Rybníky, kde ještě 15 minut před koncem vedli 3 : 1, ale konec zápasu nezvládli 
a remízovali 3 : 3. Tento zápas kluky hodně mrzel, protože byli po celý zápas lepším 
mužstvem, ale ten konec se prostě nepovedl. Dalším soupeřem bylo mužstvo Lesonic, 
kde derby kluci zvládli a výhrou 0 : 2 si napravili chuť. Domácí zápas s mužstvem 
z Miroslavi byl další ztrátou a remíza 0 : 0, nám přiblížila druhé Rakšice na 4 body. 
Po volném losu nás čekal důležitý zápas se třetím mužstvem ve Skalici a ten jsme výhrou 
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0 : 1 zvládli. S vědomím náskoku v tabulce a mužstvy, co nás čekala, jsme si opět oživili, 
že bychom tu letošní soutěž opravdu mohli vyhrát a tak se k těm zápasům opravdu 
přistupovalo. Domácí zápas s mužstvem Tavíkovic,  kteří dojeli v neúplné sestavě, naši 
borci zvládli a výhra 13 : 0 byla taková malá útěcha. Utkání v Loděnicích je vždy 
náročné, ale i tam se hráčům dařilo a vyhráli 0 : 2, což nám už dalo jistotu výhry v celé 
sezóně a klid do posledního domácího zápasu přeloženého na sobotu 11. 6. na žádost 
hostů, aby mohli sledovat utkání o světový trůn Jirky Procházky. Žádosti jsme vyhověli 
a taky se domluvili, že si po zápase hned uděláme tradiční ukončenou sezóny. Zápas 
výhrou 11 : 1 se povedl a byl aspoň podle mě krásnou tečkou za opravdu vydařenou 
a vítěznou sezónou. Po zápase jsme si s mužstvem taky museli sednout a domluvit se, co 
a jak dál. Zda budeme postupovat do vyšší III. třídy anebo zůstaneme hrát naši IV. třídu. 
Během sezení jsme se tak rozloučili s naší dlouholetou oporou a nejlepším střelcem 
letošního ročníku Zdenkem Fialou, který odchází posílit nováčka naší soutěže mužstvo 
Lesonic. I toto byl jeden z důvodů, proč jsme odmítli postoupit. Další je, že ve III. třídu 
se nemůže střídat hokejově 7 hráčů, což by byl asi taky trošku u nás problém. Tak padlo 
rozhodnutí i od většiny hráčů, že se pokusíme získat nějakou posilu a když by se i v nové 
sezóně podařilo zvítězit, tak už tu III. třídu půjdeme zkusit. Tak jsme se rozhodli 
přihlásit do poháru OFS, kde se můžeme zkusit poměřit s mužstvy z vyšších soutěží. 

Ještě bych chtěl informovat ohledně statistik našich hráčů – střelců branek. Nejlepším 
naším střelcem se stal Zdenek Fiala s 24 góly (byl i nejlepším střelcem v naší IV. B třídě), 
za ním skončil se 17 brankami Radek Bohunský a tady musím podotknout, že z pozice 
stopera je to super výkon. 7 branek dali Dalibor Řehák a Pavel Šedrla ml., 6 Daniel Koník 
ml., 4 Pavel Bauer, 3 Bartoník, Sobotka ml., Světlík a Petr Šedrla. Po 2 dali Koník st. 
a Pavel Šedrla st. a mezi střelce se zapojil i náš brankař Milan Pešák a Štolpa s 1 brankou. 

Závěrem bych chtěl za Výbor TJ poděkovat všem našim hráčům za reprezentaci naší 
obce a taky samozřejmě i všem co nám svou prací pomáhají během sezóny se vším, co 
je potřeba a hlavně udržovat trávník v kondici.

No a na novou sezónu samozřejmě zveme všechny naše fanoušky. Rozlosování je 
30. 6. 2022, tak pak už budeme vědět i jednotlivé termíny zápasů, o kterých budeme 
určitě informovat.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť, Olda Sobol

Konečná tabulka IV. třída skupina B ročník 2021/22  
# KLUB Z V R P S B
1. Petrovice 20 16 2 2 83:22 50
2. Rakšice B 20 14 2 4 101:38 44
3. Skalice 20 12 4 4 65:24 40
4. Hostěradice B 20 11 2 7 76:42 35
5. Miroslav C 20 10 3 7 60:43 33
6. Loděnice 20 7 6 7 43:38 27
7. Bohutice 20 9 0 11 41:69 27
8. Rybníky 20 8 2 10 38:58 26
9. Lesonice 20 7 2 11 30:41 23
10. Branišovice 20 2 1 17 27:91 7
11. Tavíkovice 20 2 0 18 15:113 6

AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

Milí Petrovičtí, 
rád bych Vás seznámil s budoucími dějinami našeho kostela. Zamýšlel jsem Vám tyto 
informace podat opět nějakou zábavnější formou, nicméně můj spisovatelský pramen je 
už několik týdnů vyschlý a básnické střevo slepé. Proto následující řádky budou pouho-
pouhými strohými informacemi. Ale i těch bude dost a mohou pro nás být velmi cenné.
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Všichni jsme viděli, jak v roce 2020 prošla opravou střecha kostela. To je viditelné 
i zvenčí. Loni jsme z darů farníků střádali peníze na další fázi oprav a v letošním roce 
byla započata renovace interiéru. K uspořádání koncertu na akci „Noc kostelů“ bylo 
třeba provést opravu rozkládajících se varhan. Slabý tlak vzduchu pro vzdušnice byl 
posílen výměnou motoru za silnější (byl zdarma dodán moravskokrumlovskou farností) 
a byly utěsněny a odhlučněny vzduchovody. Varhany byly rozebrány až do morku píšťal, 
došlo k přeladění celého nástroje a k barevnému nátěru píšťalových těl. Tím se zvedla 
nejen kvalita hudební produkce, ale také estetický vzhled královského nástroje. 
Rovněž byla ozdravena poškozená klávesnice manuálu i klávesnice pedálu. V těchto 
dnech mají varhany demontované basové píšťaly a probíhá jejich servisování. 
Varhanáři tuto základní údržbu, která by na několik let měla zajistit podstatnou 
funkčnost nástroje, vykonávají téměř sponzorsky, jen za několik desítek tisíc korun 
(přesná suma bude známa až po úplném dokončení). Za normálních okolností by 
takovýto zásah šel nejspíš do statisíců.

V květnu došlo k vypuštění plynu do prostor kostela, a to plynu, jenž má být zkázným 
pro dřevokazný hmyz, kterým byly napadeny dřevěné komponenty nejen varhan. Snad 
je to zase na nějaký čas konec červotočů v našem kostele.

Přáním farníků je, aby kostel byl vymalován. Před tím je ale nutné provést omlazení 
elektroinstalace. Ta stávající je ze sedmdesátých let minulého století a dobíhá 
k nevyhovujícímu stavu. Např. přívody k halogenům v presbytáři jsou už roky nefunkční 
a světla jsou napájena přes prodlužovací kabely ze zásuvek, což eliminuje možnosti 
samostatného ovládání světel i estetiku sakrálního prostoru. Halogeny s velkým 
příkonem a další světla z doby předminulé si také zaslouží výměnu. Kostel volá i po 
renovaci vytápění, ale pořizovací cena nových topných těles do lavic by se nezastavila 
na částce půl milionu, takže dokud nehoří (např. v krumlovském kostele nám o jedné 
březnové neděli začalo jedno topidlo v lavici ohřívat vzduch i kolemsedící farníky 
nefalšovaným plamenem), tento počin překládáme na dobu budoucí. Nicméně přípravy 
pro nové topení již plánujeme udělat, aby se za pár let nemuselo na vymalované zdi 
v kostele znovu prášit. Podle svědectví pamětníků, že pod kostelem jsou tunely pro 
natažení kabelů, jsme provedli interní vyšetření kostela a tunely skutečně našli. To byla 
moje velká radost, neboť nebude potřeba tolik sekání a rozbíjení podlahy. Doufáme, že 
se nám podaří najít a bez poškození dlaždic odkrýt i „křižovatky“ našeho „metra“ pro 
elektřinu, aby bylo umožněno nové kabely k topení i k rozvaděči protáhnout s co 
nejmenšími komplikacemi. Nebylo totiž vůbec snadné sehnat firmu, která by si troufla 
do takovéto rekonstrukce jít. Starosti nám pak pro elektroinstalaci k topení dělají 
lavice, které jsou fixní, místy v podlaze shnilé a při případné manipulaci hrozí 
rozpadem. V této chvíli musíme jen doufat, že se vše podaří. A modlit se za onen zdar.

Další kabeláž povedeme k novému ozvučení. To současné je už chatrného zdraví 
a pohled na stávající reproduktory evokuje myšlenku, že tyto tlampače už vyhlašovaly 
poplach, když viděly Šemíka s Horymírem skákat z vyšehradské skály.

Někdy v loňském roce mi jedna paní předávala nemalý finanční dar – 20.000 Kč, 
abych za to nechal udělat nové ozvučení. Tak jen pro představu: rozpočet na nové 
ozvučení je bez pár korun (včetně daně) 300.000 Kč. Snažím se teď o umenšení částky 
např. změnou navrhovaných reproduktorů za levnější, na druhou stranu nejsme „tak 
bohatí, abychom si mohli dovolit ty nejlevnější komponenty“, které by za pár let 
dosloužily. Toto už bude muset nějakou dobu vydržet. A když už jsme u těch financí: 
Nová elektroinstalace (pouze kabely /budou to stovky metrů/, rozvaděč, stykače, 
jističe apod. + práce) se dle rozpočtu předpokládá o celkové částce tři čtvrtě milionu. 
Za celkovou naplánovanou rekonstrukci farnost zaplatí milion a půl. Zatím ho ještě 
nemáme, ale věřím, že se nám finance během léta a podzimu podaří dát dohromady. 
Stejně tak věřím, že se nám podaří uzavřít náležité smlouvy s firmami tak, aby 
vyhovovaly nám, firmám i schvalovacím doložkám z biskupství.

Co se týká výmalby, chtěl jsem ji stihnout ještě letos, před usazením nových světel. 
Nicméně kvůli skokovému zdražení, které se naší rekonstrukce dotkne hlavně v oblasti 
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elektroinstalačních materiálů a práce, budeme tento počin muset přeložit na dobu, 
až na to ušetříme. Kdyby nebylo zdražení, mohlo být všechno letos. No ale …  S ekono-
mickou radou farnosti jsme zatím schválili práce v tomto rozsahu. Na přivedení vody 
(kvůli úklidu, hygieně a péči o květiny) si také určitě ještě počkáme. 

K navýšení rozpočtové částky snad nedojde, pokud se najdou ochotní lidé, kteří se 
do oprav zapojí. Např. bude zapotřebí vystěhovat (a po opravě zase umýt a nastěhovat) 
veškerý interiér. Bude třeba zajistit vhodné místo k přechodnému pobytu obrazů, soch 
a dalšího mobilního inventáře. Imobilní části bude třeba maximálně ochránit před 
prachem. Budou proto vyhlášeny brigády. Pro mnohé to bude příležitost přijít 
do kostela i na jiný druh „bohoslužby“. Na brigády totiž vždycky přicházeli i ti, kteří 
běžně do kostela nechodí. Je to takový krásný jednotící prvek pro obyvatele obce. Paní 
starostce se podařilo domluvit zapůjčení lešení. Za tuto ochotu moc děkujeme, neboť 
zapůjčení, montáž a demontáž lešení by v našem rozpočtu znamenaly další prohloubení 
kapes a nemožnost se pustit i do stávajících plánů. Takových „detailů“ je více, proto 
předem prosím všechny o přiložení rukou k dílu.

Začátek oprav je naplánován po 10. září, kdy v kostele proběhne hodová 
bohoslužba. Opravy budou trvat zhruba měsíc a v této době nebude možné v kostele 
slavit svátosti. Organizace bohoslužeb bude pro tuto nezbytně nutnou dobu ještě 
konzultována a oznámena.

Protože i papír podražil, nebudu se více rozepisovat. Základní informace máme, 
a věřím, že plány se nám i s Vaší pomocí podaří naplnit k radosti nás všech, a to bez 
ohledu na to, jestli do kostela přicházíme pravidelně, nebo jen občas na koncert či 
někomu ze spoluobčanů na pohřeb. Přeji všem pokojně prožité léto a těším se na 
setkávání s Vámi.

P. Pavel Vybíhal

ZVEME VÁS

SO 23. 7. 2022 DISCGOLF
7. ročník turnaje v discgolfu na fotbalovém hřišti, večer zábava se skupinou 
Complex, vstupné 100 Kč, občerstvení po celý den zajištěno

SO 13. 8. 2022 SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN 
přespolní běh pro děti a mládež, sraz ve 14 hodin u kulturního domu, 14 - 16 hodin 
MOBIDIK prevence kriminality v policejním autobusu, 17 hodin ukázka první 
pomoci s MUDr. Kateřinou Vaníčkovou. Pořádá SPK Petrovice.

PÁ 2. 9. 2022  MALÝ FESTIVAL LOUTKY
loutkové představení "O drakovi" pro děti i dospělé, sál kulturního domu, začátek 
v 18 hodin, vstup zdarma, více informací na plakátech

SO 10. a NE 11. 9. 2022  TRADIČNÍ HODY  
!!! POZOR NA ZMĚNU DŘÍVE UVEDENÉHO TERMÍNU!!!
v pátek 9. 9. stavění máje, mše svaté po oba dny, k tanci hraje Dechová hudba 
Petrovanka, ve večerní zábavě Dreams, tradiční zavádění stárků, nedělní 
strécovsko-tetkovské hody

SO 15. 10. 2022  VINOBRANÍ
tradiční taneční zábava, burčák, sál kulturního domu, pořádá ČZS Petrovice
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PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

VESPALCŮV KŘÍŽ

Na pravé straně silnice ve směru Petrovice – Hostěradice, ještě před odbočením do 
vinohradů, míjíme štíhlý, pískovcový vojenský kříž. Ten nechala v roce 1916 zbudovat 
Františka Vespalcová, rozená Šidlová (má prateta) „ke cti a chvále Boží, tak boží 
upomínce na padlé dva vojíny: manžela Ondřeje Vespalce a mladšího bratra Nikodema 
Šidlo“. Každému z nich nechala na kříž vypsat své poslední sbohem. 

„Zemřels v dáli žel tmou stalo se tvé žití, které vlasti na oltář jsi vložil. Sbohem již 
manželi můj drahý, modlitba však věz má, i dítek našich stoupá stále výš a výš, abys 
měl pokoj a klid věčný, vešel v nadpozemskou nebes říš.

Přestalo tvoje milé srdce bíti bratře náš drahý, pohltil tě války 
děsný vír. V kámen, zvláště v srdce drahé tvoje jméno vryjeme si 
a vroucně modlíme se abys měl mír. V boji když ukončil jsi žití, 
v mladém věku krátkých uživ chvil“.

29-ti letý Ondřej Vespalec se v roce 1911 oženil s 26-ti letou 
Františkou Šidlovou. V roce 1912 se jim narodila dcera Marie (budoucí 
tchýně p. Emy Vespalcové č. 125) a hned další rok 1913 do mladé 
rodiny přibyl syn Alois (budoucí dědeček Zbyňka Vespalce č. 21). Do 
života mladé rodiny krutě zasáhlo vypuknutí 1. světové války r. 1914, 
která hned v tom samém roce Ondřejův život nemilosrdně ukončila.  

Dle ex.offo úmrtního listu c.k. divizního farního úřadu č. 49, polní pošta č. 53 ze 
dne 1.12.1917, zemřel Ondřej Vespalec, jako vojín zeměbraneckého pěšího pluku č. 
21, 6. setnina, dne 27. října 1914 v Grotovicích na choleru a byl tam od polního kuráta 
pochován (dnes část obce Grotowice-Rzeczyca, Polsko, (Halič, dříve ruské bojiště).

Mladá vdova se s dětmi vrátila k rodičům a nikdy se již znovu neprovdala. Její 
nejmladší bratr Adolf (můj dědeček), se po návratu z války stal poručníkem obou dětí.

svatba r.1911                                            

vdova Františka, 
dcera Marie a syn Alois

Ale válka si na těchto rodinách nevybrala ještě daň celou. Mladšího bratra Františky, 
25-ti letého Nikodema Šidlo, zastihl povolávací rozkaz v roce 1915 ve Vídni na zkušené, 
kde pobýval v rodině své pratety. Byl vyučen tesařem a následně absolvoval stavební 
průmyslovku v Brně. Byl to nadaný, vtipný mladý muž, po němž rodině zůstal jenom 
jeho pečlivě vedený válečný deník. V něm velice podrobně zdokumentoval své válečné 
zážitky od prvního až do posledního svého dne. 
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Jeho den první: 3.4. 1915 na bílou sobotu o Velikonocích jsme se vší slávou opouštěli 
naše obvodní město Znojmo, směr Břeclav, Přerov, Bohumín, Polsko. Málo jídla, málo 
pití. První menáž až v Bzezakomu, poslední stanici rakouského území.

 Jeho den poslední: 28.9.1915, úterý, 6 hodin, Lutsk-Volyň. Rusové jsou na kopci 
před námi, my na rovině jsme se zakopali. Musím podotknouti, že před tímto 
„utkáním“ jsem snědl 3 masové konzervy. 

Báseň smutná 
V neděli na feldvache stojím, vzpomínám já znovu, jestli se navrátím k mým 

milým domu. Matičce je teskno vzpomíná-li na mě, že již je to dlouho co válka 
bouří silně. Oplakala již jednoho, který padl čestně a dvé milých pozůstalo 
vzpomínek věčně. Matičkou těch dvou je má milá sestra, kde otec je Mařenky 
a Lojzíčka, častokrát se zeptá. Radost jejich velká že on zase příjde a mysl jich je 
malá, neb oni neví, že už hnije. Psáno v neděli dne 13. června 1915, na feldvache 
u Tarnobrzku. Nikodem Šidlo

Vojenský deník

V roce 2022 nechali potomci rodin Vespalců a Šidlů kříž restaurovat. Práci pro-
váděl kameník pan Olda Moučka z Lesonic.

RNDr. Ludmila Vrtná

V REŠICÍCH VZPOMÍNALI NA ODVÁŽNÉ RODÁKY

Letos si celá tehdejší Československá republika připomíná výročí válečných 
událostí spojených s atentátem na oddaného nacistu Reinharda Heydricha. Svůj život 
položili za svobodu své vlasti hned dva rodáci z Rešic – npor. Adolf Opálka a rtn. 
František Pospíšil. Každých pět let se v jejich rodišti pořádá vzpomínkové setkání. 

Tentokrát se konalo už posedmé, a to v sobotu 28. května. Od 9.30 hodin byla 
sloužena mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého za všechny padlé v I. a II. světové 
válce. Důstojnost pietního aktu zajistila Armáda ČR a významní hosté, kteří položili 
věnce k pomníku na návsi. Za přítomnosti velkého počtu návštěvníků byla uctěna 
památka všech obětí nelítostné války.

Ve velmi emotivním projevu starostky obce Rešice Petry Jílkové zazněla 
připomínka nejen tehdejší válečné operace, ale také životní osudy odvážných 
bojovníků, kteří se narodili v nedalekých Rešicích:

„Bylo 27. května 1942, půl jedenácté. Otevřený automobil v zatáčce zpomalil. 
Muž na chodníku odhodil kabát a namířil na vůz samopal. Rány nevyšly. Řidič dupnul 
na brzdu, jeho spolujezdec se postavil a vytasil zbraň. Do mercedesu narazila 
mohutná bomba a vybuchla. Událost, ke které došlo přesně před 80 lety, se zapsala 
do historie jako atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Jozef Gabčík se ho pokusil zastřelit nejprve ze samopalu, pak z pistole, Jan Kubiš 
hodil na vůz protitankovou nálož. Výbuch způsobil SS-Obergruppenführerovi vážná 
zranění, kterým 4. června 1942 podlehl.

Okamžitě po atentátu bylo zahájeno rozsáhlé pátrání s cílem atentátníky i jejich 
spolupracovníky dopadnout. Kvůli tomu bylo zavražděno 540 lidí, obětí však bylo 
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několik tisíc. Každý den byly vylepovány aktualizované rudé plakáty se jmény nově 
popravených. Kvůli podezření, že atentátníkům pomáhal někdo z Lidic, byla tato 
středočeská vesnice vypálena a srovnána se zemí. Nakonec gestapu pomohl další 
výsadkář, člen sabotážní skupiny Out Distance Karel Čurda.

Ve čtvrtek 18. června 1942 před pátou ráno obklíčilo pravoslavný kostel sv. Cyrila 
a Metoděje na 750 příslušníků Zbraní SS, desítky gestapáků a místních hasičů. 
Útočníků pronikajících do kostela si všimli na kůru hlídkující parašutisté Jan Kubiš, 
Adolf Opálka z výsadku Out Distance a Josef Bublík ze skupiny Bioscop. Přestřelka 
trvala dvě hodiny, slzotvorné granáty házeli zpět a opakovaně vystrkovali i požární 
hadice, s jejichž pomocí měli být vyplaveni. Esesáky stříleli, dokud jim nedošla 
munice. Poslední náboj si každý nechal pro sebe.

Pro někoho je to možná už dávná historie pro někoho je to zase nedávno, co se 
tady v Rešicích narodil někdo, kdo neváhal svůj život položit za vlast, za nás za 
všechny a kdo ví, možná nebýt jeho a jemu podobným, tak bychom tu dnes nestáli ani 
my. Ten někdo miloval svoji vlast a Rešice víc, než svůj život. Nikdy nezapomněl ve 
svých vzpomínkách na svoje rodné Rešice, na obilí na širokém, na polní cestu od 
Kordule, na naši kapli v záři rozkvetlých třešní… Ten někdo byl Adolf Opálka, člověk, 
jehož životním mottem bylo: ČEST A DISCIPLÍNA, CHRABROST A VĚRNOST. A troufám si 
říct, že to nebyla jen slova a jen motto, ale celoživotní poslání Adolfa Opálky. 
Netoužil být hrdinou, netoužil po vojenské slávě, byl ochoten vytrpět a provést vše 
možné a teď mi dovolte citovat: „… ale jen domů a domů a poctivě pracovat, 
pracovat pro něco a ne beznadějná práce nic neznamenající pro vlast, jak se děje 
zde.“ Toto si poznamenal Adolf Opálka do svého deníku při pobytu v Anglii.

A nebyl to jen Adolf Opálka, který bojoval za 
naši svobodu. Dalším rodákem z Rešic byl 
i František Pospíšil, neméně disciplinovaný, 
chrabrý a odhodlaný položit za vlast svůj život. 
Rešice se tak staly jedinou obcí, odkud pochá-
zeli hned dva velitelé paraskupin operujících na 
území protektorátu.

Odbojové aktivity ve 2. světové válce 
pomohly – bez ohledu na tragické následky - po-
sílit pocit národního sebevědomí, vlastenectví 
a osobní statečnost jedinců.

Na jedné straně strašlivé nacistické repre-
sálie po Heydrichově smrti, tisíce bez soudu popravených lidí, vyhlazení Lidic 
a Ležáků, vyvraždění velké části české inteligence a na straně druhé 
nezpochybnitelný fakt, že atentát na Heydricha byl považován za nejvýznamnější 
odbojový čin v okupované Evropě a měl takový ohlas, že nejen Británie a Francie, ale 
i tehdejší spojenec Hitlerovského Německa Itálie odvolala své podpisy pod 
mnichovským diktátem a že Čechy a Morava díky tomu nebyly po válce vnímány jako 
součást poraženého Německa.

Jedno z posledních přání Adolfa 
Opálky bylo: Napište toto na nějaký 
kámen a postavte jej tak, abych byl 
mezi svýma v Rešicích. Jsme velice 
rádi, že toto jeho přání jsme mu tady 
v Rešicích dokázali splnit a jsme velice 
hrdi na to, že právě tito dva čestní lidé 
jsou našimi rodáky.

foto: Jiří Sláma
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Oběti těchto statečných lidí, jejichž životy vyhasly v pražském kostele v Resslově 
ulici, na popravištích v české zemi i v koncentračních táborech, jsou především 
poselstvím pro nás. Poselstvím hrdosti, úcty, sebeobětování, poselstvím lásky k vlasti 
a především k druhému člověku.“

Součástí setkání pak byl v průběhu celého dne přelet armádním vrtulníkem nad 
obcí, ukázky vojenských vozidel a zbraní či výcviku služebních psů. Během koncertů 
se mohli všichni přítomní zaposlouchat do skladeb a písní v podání Vojenské hudby 
Olomouc, cimbálové kapely Jožky Šmukaře či skupiny Zatrestband. Program pak 
zakončilo promítání filmu Lidice. Nechyběly ani výstavy připomínající život 
válečných hrdinů a útrapy bojů.

Obec Rešice vydala k této příležitosti publikaci se spoustou dobových fotografií 
„Nikdy nezapomeneme aneb Hrdinové nejen z Rešic“, kterou jsme získali do fondu 
petrovické knihovny. Zde je připravena k zapůjčení.

Irena Závišková
s laskavým svolení starostky obce Rešice citovat část slavnostního projevu

PSYCHOLOGIE  PRO  KAŽDÉHO

Vztahové bouření

Letní dusno a bouřky se neodehrávají jen v atmosféře zemské. Také ve vztahu se 
občas pěkně zapotíme nebo lítají hromy a blesky. V době dovolených tak místo 
potřebného odpočinku, harmonie nebo vytoužené romantiky, mohou vzplát konflikty, 
které nás dusí a nedaří se je uhasit.

Vlastně by nás to nemělo překvapit. Během dní vyplněných z velké části prací 
a povinnostmi nemusíme mít čas povídat si s protějškem o tom, co nás těší, čeho se 
obáváme, nebo co nás trápí. Máme sklon opírat se o mylný předpoklad, že náš bližní 
vnímá a vidí věci podobně jako my. Představa příjemných společných chvil nám 
pomáhá přenést se přes mnohdy úmorné nároky všedních dní. O to větší zažíváme 
frustraci, když jsou pak společné chvíle naplněné neporozuměním nebo když se jim 
protějšek snaží vyhýbat. Horší už bývá jen situace, kdy je protějšek otrávený nebo 
naštvaný a je skálopevně přesvědčený, že za to můžeme my.

Bohužel konfliktům se ve vztazích asi nevyhneme. Existují ale i osvědčené 
postupy, jak konflikty bezpečně proplout a ukončit tak, aby nám nepřerostly přes 
hlavu.

Důležité je naučit se vnímat a pracovat s vlastními pocity. Pokud jde o výměnu 
názorů k tématům, která se nás osobně nedotýkají, nebývá těžké si říct, že máme na 
věc odlišný názor. Pokud nás ale názory, postoj nebo slova protějšku zraňují, mrzí, 
štvou apod., pak to od něj bereme jako útok a začneme se bránit. V této fázi 
otevřeného konfliktu často dochází k paradoxu, že jsme zaplaveni emocí, ale 
mluvíme o pravdě. Vzpomínám si, jak se jednou děti nahlas hádaly. Když jsme je 
poprosili, ať na sebe tak nekřičí, tak to mladší řeklo: „Když se nesnášíme, tak na sebe 
ječíme. Ona ječí lži a já ječím pravdu.“ Podobně se jednou při párové terapii, kdy 
měli oba popsat události, jak je prožívali, ohradil muž proti sdělení ženy o tom, jak se 
cítila: „S tím nesouhlasím. To není pravda. Ty lžeš!“. Sice u toho neječel, ale stejně 
bylo náročné najít konstruktivní cestu ven z konfliktu. V podobných momentech se 
totiž cítíme být druhým poškozeni a toužíme po nápravě. Ten druhý by se měl přiznat, 
že se mýlil, že nám ublížil a nejlépe by se měl omluvit. V jádru takového očekávání 
bude pravděpodobně vzpomínka na to, jak kdysi dávno v našem dětství do konfliktu 
s vrstevníky zasáhla autorita, která řekla, kdo je v právu a ten druhý se mu musel 
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omluvit. Naučili jsme se tak v konfliktech spoléhat na rozřešení autoritou hodnotící 
právo a pravdu. Ten, kdo byl v neprávu, měl přiznat svou vinu a omluvit se. Naučili 
jsme se počítat s touto vynucenou omluvou. Netušili jsme, že omluva má svou cenu 
pouze v situaci, kdy to tak člověk upřímně cítí. Ještě škodlivější je dojem, že když se 
neshodneme, tak je to špatně. Jeden (my) se stal obětí toho druhého, který se na něm 
provinil. To nám někdy nepříjemně brání vydat se správnou cestou ven z konfliktu. 
Napravit to může odstup, který nám umožní zklidnit rozbouřené emoce, zhojit pocity 
křivdy a odpustit si (sám sobě i vzájemně). Čím větší je subjektivně vnímaná křivda 
a ublížení, tím delší a větší by měl být odstup. V tomto směru je velmi poučná klasická 
filmová pohádka s Janem Werichem Byl jednou jeden král. Když Maruška nevyhoví 
tatínku králi v jeho sebestředném přání slyšet, jak moc je milován, cítí se král dotčen 
a Marušku vyžene. Tu křivda mrzí a je smutná z odloučení od tatínka, ale moudrá 
stařenka ji podpoří, aby vytrvala ve vyhnanství. Cítíme, že kdyby Maruška králi 
vyhověla, omluvila se za to, že řekla, že ho má ráda jako sůl, nebylo by to 
přesvědčivé. Maruška by se cítila nepochopena a král by se stejně cítil podveden 
a nemilován. Konflikt by to nevyřešilo, ale spíš neřešitelně zakonzervovalo. Stejně 
tak by konflikt neřešilo, kdyby král jen ze strachu o Marušku odvolal své rozhodnutí 
nebo se na oko omluvil. Žádný z nich by se také v ničem nepoučil. Naštěstí je 
v pohádce dostupná moudrá babička – Matka Příroda – která ví, že si oba musí své 
zranění vyléčit sami, aby mohli druhému uvěřitelně odpustit. Může nám to připadat 
nefér, ale své vlastní negativní emoce si musí zpracovat každý z účastníků konfliktu 
sám za sebe. Není to snadný úkol a jde to lépe, když s tím máme nějakou zkušenost a 
víme, jestli si potřebujeme poplakat, zanadávat nebo se vyvztekat, a kde nebo s kým 
se nám to může dobře podařit. V pohádce je to pro Marušku chaloupka v lese, kde se 
může starat jen o sebe a své potřeby. Pro krále je to nutnost nahlédnout, že mu 
opravdu nikdo neporadí ani nepomůže, ale pevnou půdu pod nohama musí získat sám 
tím, když přestane chtít Marušce dokázat její omyl. Naopak si musí přiznat své vlastní 
omyly a převzít za ně zodpovědnost. Jan Werich geniálně přiblížil, jak je těžké 
odpouštění v nočním dialogu krále, kterému špatné svědomí nedá usnout, a jeho 
starostlivou dcerou. Král i Maruška touží po usmíření, ale král udělá tu zásadní chybu, 
že odpuštění Marušce aktivně nabídne nebo dokonce vnucuje. To by bylo 
problematické i za předpokladu, že by Maruška nějakou vinu cítila. Takto Maruška 
králi moudře odpoví: „Ty mi nemáš co odpouštět.“. To platí doslovně (nic neprovedla) 
i přeneseně (na odpouštění je zjevně ještě brzy – a nebyl to on, kdo by si mohl „luxus“ 
odpuštění dopřát). Maruška se přesto neurazí. Naopak je schopna tatínka uklidnit, že 
se má dobře a on je její milovaný otec. Jasně vymezuje konfliktní téma vůči podstatě 
vztahu, kterou konflikt nezpochybňuje.

V pohádce jde sice o konflikt ve vztahu mezi otcem a dcerou, ale ledacos můžeme 
uplatnit i v jakémkoliv jiném vztahu. Když se vrátím k meteorologickému příměru 
z úvodu, tak jde o to, za pěkného počasí vybavit svůj vztah pro případ bouřky něčím 
jako hromosvod nebo okap. A také jistotou, že vše stojí na pevných základech. 
Při přeháňce nebo bouřce se pak starat o místo, kudy zatéká, ale bez větší obavy, 
že bychom nečas nepřečkali. A především se vzájemně neobviňovat z faktu, že nám 
zatéká nebo dokonce že vůbec prší. Občasnou bouřku je dobré brát jako přísun 
životadárné vláhy a příležitost k uvědomění si, co nám samotným, ale i protějšku 
vadí. A především, že je příjemnější společně čelit nečasu a užívat si pěkných dní.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net
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Dvacátý první červen - mystický den, mystická noc - letní slunovrat. Nejdelší den, 
nejkratší noc. Noc plná kouzel, rituálů, tajemství, posvátných ohňů a svatojánských 
mušek.

K období letního slunovratu připadá křesťanský svátek narození apoštola Jana 
Křtitele, protipól narození Ježíše Krista. V kontextu zeleně, ohně a vody je to právě Jan 
Křtitel, který v řece Jordán pokřtil i samotného Mesiáše, kdo tyto přírodní jevy 
obdařuje jejich zvláštní mocí.

Bylinky nasbírané o svatojánské noci jsou svatým Jánem křtěné, mají zvláštní 
léčivou a ochrannou moc. Svatojánských bylinek musí být devět druhů. Stejné účinky se 
připisují také svatojánské rose. Běhání v ranní rose přináší svěžest a zdraví. Potíraní očí 
a obličeje ranní rosou, zvláště rosou z kontryhele přináší omlazení pleti.

Oheň, světlo a teplo, symbol slunce. Hořící hranice se stala symbolem světla 
náboženství. Víra v ochrannou a očistnou moc ohně pomáhala udržovat zvyk 
přeskakování hranice, který byl také zároveň demonstrací síly a obratnosti.

Červen - měsíc rychlého růstu, měsíc pestrých barev, vůní květů a vůní 
podvečerního vlahého vzduchu. Bylinky v červnu sbírané mají obrovskou sílu dodanou 
ze slunce, z lesa, z louky a z vesmíru.

Velmi stručně řečeno jsou čtyři živly stavebními prvky celého vesmíru a jsou v různé 
míře obsaženy v každé věci včetně rostlin.

Země - přináší nám peníze, úspěch, plodnost uzdravování, zaměstnání.
Vzduch - duševní síly, představivost, moudrost.
Oheň - tělesná žádostivost, odvaha, síla, exorcismus, ochrana, zdraví.
Voda - spánek, meditace, očišťování, věštecké sny, uzdravování, láska, přátelství, 

věrnost.
Dobromysl obecná - ochraňuje, přináší štěstí, radost, útěchu, utěšuje zármutek, 

harmonizuje srdeční čakru. Je to ženská bylina, rostlina všech čarodějek, používá se 
k věštění a odhání zlé duchy. Univerzální bylina, mírné antidepresivum, posiluje srdce, 
podporuje trávení, řeší střevní záněty, podporuje enzymatickou činnost slinivky břišní, 
řeší suchý kašel a silné zahlenění, zlepšuje náladu. Měla by být součástí každé čajové 
směsi. Ve formě prášku přidávat do každého jídla, tudíž ji užívat denně.

Mateřídouška úzkolistá - ženská bylina, bylina očisty, upevňuje odvahu a vůli, 
zahání noční můry a děsy, posiluje odvahu skřítkům, aby se vám zjevili. Navozuje klid, 
příjemný spánek. Proti nervové slabosti, bolestem hlavy. Snižuje riziko infekce 
v dýchacím ústrojí, v zažívacím ústrojí, proti mikroorganizmům v močových cestách.

Přeslička rolní - živel země - podporuje plodnost. Antirevmatikum, pevnost cévních 
stěn. Léčí záněty močového ústrojí. Přeslička se užívá po dvouminutovém odvaru, aby 
se uvolnily křemičitany potřebné k řešení zdravotních potíží. Přeslička se sbírá pro 
vnitřní použití jen do konce června.

Řebříček obecný - ženská bylina, živel vody, ochrana spánku, získání lásky, 
jasnozřivost, zbavení nočních můr, exorcismus. Ochraňuje svého nositele, zbavuje 
strachu a dodává odvahy. Používá se při svatebních ozdobách i při jiných kouzlech lásky. 
Nošen přitahuje nejen lásku, ale i přátele, vzdálené příbuzné se kterými byste se rádi 
setkali. Přitahuje pozornost těch, které chcete nejvíc vidět. Řeší gynekologické 
problémy, klimakterium, desinfikuje močové cesty, podporuje chuť k jídlu, posiluje 
játra, žlučník. Řeší koliky, průjmy, vředy v zažívacím traktu.

Řimbaba - mužská bylina, živel voda, ochranná bylina. Noste ji s sebou jako ochranu 
před nachlazením, horačkami i neblahými událostmi. Má široké využití, ničí bakterie, 
používáme při zánětech vnitřních orgánů, zvláště střev, Crohnova nemoc. Pomáhá při 
úporných bolestech hlavy nervového původu. Mírní revmatické bolesti a bolesti zubů či 
žaludeční potíže. Čerstvé listy používáme k přímé konzumaci.

LÉČIVÁ  SÍLA  PŘÍRODY
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Sporýš lékařský – Verbena - ženská bylina - živel země. Bylinka letního slunovratu. 
Sporýš je běžnou součástí „směsí lásky“ a směsí používaných při ochranných kouzlech. 
Zavěšen v domě ochraňuje proti bleskům, odhání zlo, přináší klid a mír. Pěstován na 
zahradě či v bytě zajišťuje prosperitu, peníze a bohatství. Podle starých receptů má 
udržovat co nejdelší ctnost. Nošen je sporýš příslibem věčně trvajícího mládí. Sporýš je 
léčebně mimořádně účinný. Zlepšuje trávení, zvýšením sekrece trávicích šťáv 
a enzymů. Desinfikuje střeva a tak přispívá k normalizaci střevní mikroflóry. Také se 
uplatňuje při psychogenně podmíněných bolestech hlavy. Využíváme ho při detoxikaci, 
poněvadž podporuje funkci jater, čistí ledviny, působí močopudně. Je velmi 
univerzální. Sporýš se snáší se všemi bylinami.

Třezalka tečkovaná - bylina svatého Jana - mužská polarita = silné vibrace, 
působení je pronikavé a rychlé, povzbuzení mysli, odvahy a síly. Živel oheň. Nošení tře-
zalky zažehnává horečku a nachlazení, lze též přivolat lásku. Sbíraná o letním sluno-
vratu případně kdykoli v pátek, stává se ochráncem proti duševním nemocem a léčí též 
melancholii. Třezalku používáme při neklidu, neklidném spánku, psychickém napětí, 
při zánětech periferního nervstva, při rehabilitaci po mozkové příhodě, potlačuje 
množení bakterií, má silné protizánětlivé účinky, podporuje látkovou výměnu, uplatní 
se po celé délce zažívacího traktu. Shrnuto - kudy teče tudy léčí. Velmi známý je 
třezalkový olej -janův olej. Výborný na bolesti kloubů, zad, namoženého svalstva. Na 
šlachy, drobná poranění, popáleniny, otoky, exémy, záněty pokožky. Bylina plná slunce.

Yzop - mužská polarita - živel oheň. Očistná bylina. Bylina bezpečí. Zavěšená 
kdekoli v domě odráží negativní síly. Yzop je základem pro léčbu průdušek. 
Je desinfekční až antibiotický. Stejný účinek má na močové cesty. Léčí trávicí trakt, 
potíže s nadýmáním. Pomůže proti pocení. Velice vhodný pro seniory.

Routa vonná - živel oheň, mužská bylina, zasvěcená bohyni Dianě a Artemis. Má 
uzdravovací schopnosti. Vůně čerstvé routy pomáhá udržet si jasnou hlavu ve „věcech 
lásky“ a též zkvalitňuje duševní pochody. Přidána do koupele odráží a láme všechna 
kouzla a kletby, které mohly být proti vám zaslány. Její přítomnost zkrášluje zahradu a 
zároveň ji ochraňuje. Routa obsahuje hodně rutinu, takže zlepšuje pružnost cév, 
prokrvuje, léčí záněty, zlepšuje zažívání a chuť k jídlu.

 Každá rostlina je pozemskou hvězdou.
 Její nebeské vlastnosti jsou vepsané

 v barvách okvětních lístků
 a její vlastnosti pozemské ve tvaru listů.

 Celá magie je v tom obsažená,
protože rostliny představují celý souhrn hvězdných sil. 

 Paul Sédir

Zdeňka Bognerová
obrázky použity z www.google.com

Sporýš 
lékařský

Řimbaba 
obecná

Třezalka 
tečkovaná

Yzop 
lékařský

Routa 
vonná
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ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ
 duben 2022 květen 2022 červen 2022
nejnižší noční teplota -4 °C +5 °C +10 °C
nejvyšší noční teplota +10 °C +18 °C +22 °C
průměrná noční teplota +3 °C +10 °C +15 °C
nejnižší denní teplota +3 °C +17 °C +22 °C
nejvyšší denní teplota +20 °C +27 °C +34 °C
průměrná denní teplota +13 °C +20 °C +27 °C
celkové srážky 15 mm 82 mm 134 mm

V dubnu bylo 18 dnů oblačných a zatažených, 16 dnů větrno. Dne 14. 4. přiletěly 
první vlaštovky, dne 15. 4. skřehotají žáby a kvetou šeříky.

V květnu bylo 16 dnů jasno a polojasno, dne 4. 5. byla bouřka s duhou, dne 21. 5. 
bouřka. Na prvního máje byla slyšet kukačka.

V červnu bylo 19 dnů jasno nebo polojasno, dne 13. 6. byla 2x bouřka s větrem 
a kroupami. Dne 20. 6. byla bouřka s malým množstvím krup. V městysi Višňové 
padaly velké kroupy, které poničily majetek a úrodu. Dne 25. a 29. 6. byly bouřky.

Od června 2020 jde o druhý nejvyšší měsíční úhrn srážek. Tehdy napršelo 150 mm.

Jaroslava Vespalcová

ROK 1956 (pokračování)

Dne 26. 3. 1956 byla konána na zdejší škole úseková učitelská hospitace učitelů 
úseku Vémyslice. Vzorné i ukázkové vyučovací hodiny se žáky předvedli učitelé 
zdejší školy: Kosík Oldřich, řed. – hodinu hudební výchovy na národní škole (3. – 5. 
post. ročník) a kreslení uč. Josef Kylián (3. – 5. post. ročník).

Den 28. 3. 1956 – narozeniny učitele národů J. A. Komenského byl ustanoven 
jako Den učitelů. V ten den je zhodnocena práce učitelů a jsou vyznamenáváni 
nejzasloužilejší učitelé a školští pracovníci. Shromáždění učitelů se konalo 
v našem okrese již podruhé – v Mor. Krumlově po dopoledním programu setrvali 
učitelé i odpoledne v družné zábavě, ke které jim k tanci a poslechu hrál taneční 
orchestr Jury Macha z Mor. Krumlova. 

Dne 1. 4. byl promítnut v naší obci film Usměvavá země, který byl dosti početně 
navštíven. 

Oslav 1. máje se zúčastnili žáci zdejší školy a občané jako každoročně přes 
letošní nepříznivé počasí. 

Ve dnech 26. 4. a 15. 5. 1956 byla uspořádána celookresní učitelská exkurse, 
která seznamovala učitele po stránce vlastivědné na severní části našeho okresu. 
Účastníci exkurse, které se zúčastnili oba učitelé zdejší školy, navštívili 
i veterinární středisko v Dukovanech, kde byli přítomni operaci živého zvířete. 

Odbor pro školství a kulturu rady ONV v Moravském Krumlově zapůjčil zdejší OB 

CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH 
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do trvalého užívání zvukový filmový přístroj, na kterém jsou ve zdejší obci 
pravidelně promítány v sobotu nebo v neděli celovečerní zvukové filmy.

Dne 17. 6. 1956 uspořádala národní škola na návsi Dračkách Slavnost květů 
spojenou s maškarním dětským karnevalem, ukázkami spartakiádních prostných 
s obručemi a praporky a jiným tělovýchovným a zábavným programem. 
Po programu byly děti pohoštěny SRPŠ.

Dne 30. června 1956 byl slavnostně zakončen škol. rok 1955/1956. Žákům byla 
rozdána vysvědčení, bylo jim připomenuto jejich slušné chování o prázdninách 
jakož i pomoc o žních.

Ve dnech 29. 6. – 1. 7. 1956 byla uspořádána ve škole školská výstava žákovských 
a učitelských prací s ukázkami práce celé školy. Na výstavě byly vyloženy také obě 
kroniky školní i obecní, horenské právo z r. 1773 a četné staré písemnosti z dob před 
150 lety. Přišlo 224 návštěvníků. 

Dne 21. 7. 1956 byla uspořádána v místním hostinci estráda ČSM, na které 
účinkoval soubor Elán z Mor. Krumlova.

pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice, str. 210 - 211. 
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