
ZPRAVODAJ OBCE

P E T R O V I C E

V kostele probíhá oprava elektroinstalace a ozvučení s následnou výmalbou. Foto: Irena Závišková

ročník 15, číslo 3/2022 (červenec, srpen, září )



Simpsnův zrychlený přesun prověřil fyzickou zdatnost dětí i jejich vědomosti a dovednosti.
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ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

82. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. července 2022
ź ZO vzalo na vědomí Protokol 2022/11 o výsledku veřejnoprávní kontroly 

Mateřské školy na místě u Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace za 
období 2019 – 2021.

ź ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového 
představení mezi Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov, 
příspěvková organizace a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je zabezpečení 
a zajištění realizace loutkového představení v rámci akce „Malý festival loutky“ 
dne 2. září, spoluúčast obce na představení činí 1000 Kč. 

ź ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku 
mezi obcí Petrovice a Městem Moravský Krumlov. Příspěvek obce ve výši 12 290 
Kč je určen na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP Moravský Krumlov 
pro rok 2022, jeho výše je vypočtena podle počtu obyvatel obce.

83. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. srpna 2022
ź  ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Vémyslice a Petrovice. 

Předmětem daru je majetek v rozsahu: Přívodní vodovodní řad do Petrovic – 
úsek od odbočení ve vodoměrné šachtě Dobelice po vodoměrnou šachtu 
Petrovice (řad E PVC DN 150, 1502 m), účetní zůstatková cena činí 2 193 474 Kč.

ź  ZO projednalo možnost pořízení nádob na tříděný odpad (plast, papír) v rámci 
žádosti mikroregionu Moravskokrumlovsko o dotaci z OPŽP. Obec zvažuje 
pořízení těchto nádob a pověřilo starostku zjištěním bližších informací.

ź  ZO projednalo žádost T. V. o vyjádření ke stavebnímu záměru pro novostavbu 
dvojgaráže a schválilo souhlasné stanovisko se zřízením nového sjezdu a 
připojením pozemku p. č. 613/34 na obecní komunikaci na pozemku p. č. 613/8 
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova dvěma novými sjezdy.

ź  ZO projednalo a schválilo žádost Pavla Větrovce o povolení konání taneční 
zábavy před kulturním domem v sobotu 13. 8. od 20:00 hodin.

84. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 25. srpna 2022
ź  ZO projednalo a schválilo pronájem pozemků nebo jejich částí dle 

uveřejněného záměru ze dne 13. 7. 2022 jedinému zájemci, a to AGRO družstvu 
Petrovice, IČO 49967410 a pověřilo starostku podepsáním pachtovní smlouvy.

ź  ZO projednalo a schválilo žádost místní občanky P. J. na dočasný pronájem obec-
ního bytu od 1. 9. 2022 za cenu 3000 Kč měsíčně + poplatky za internet, energie 
a vodu.

ź  ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2022.
ź  ZO projednalo žádost společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o. o vyjádření 

k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy a schválilo 
souhlasné stanovisko k této žádosti. Jedná se o rekonstrukci komunikace v obci 
Lesonice postupně ve 3 etapách v termínu 8. 9. – 31. 10. 2022.

ź  ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku paní Heleny Kocábové, Moravský 
Krumlov na provedení stavebního dozoru na stavbu „Petrovice – zasíťování 
stavebních parcel, I. etapa“ za cenu 22 000 Kč. 

ź  ZO schválilo záměr vložit majetek ve vlastnictví obce do hospodaření DSO 
Vodovody a kanalizace, Kubišova 1172, Třebíč. Jedná se o přívodní řad E, PVC 
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DN 150, do Petrovic – úsek od odbočení ve vodoměrné šachtě Dobelice po 
vodoměrnou šachtu Petrovice v délce 1502 m.

ź  ZO projednalo a schválilo konání hodovních zábav ve dnech 10. a 11. září 2022.

85. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 8. září 2022
ź  ZO projednalo koncepci investičních akcí pro rok 2023 a 2024. V nejbližších 

měsících se obec musí zaměřit na dokončení již připravených akcí pro realizaci 
(inženýrské sítě pro novostavby, základy pro nové pomníky na hřbitově, chodník 
na hřbitově, altánek do školní zahrady včetně terénních úprav a dlažby, 
pořízení škrabky do školní kuchyně, odvlhčení zdiva v MŠ). V příštím roce by byla 
vhodná dosadba stromů v travnaté části lesoparku.

ź Dále ZO pověřilo starostku poptávkou na zhotovení plotu k dětskému hřišti 
u kulturního domu, na možnost zateplení půdy v budově obecního úřadu, na 
opravu střechy pergoly u fotbalového hřiště, informovat se u projektanta na 
možnost místa pro přecházení chodců u autobusové zastávky a zhotovení 
projektové dokumentace na výstavbu nového chodníku v lokalitě Véhon 
směrem na Mor. Krumlov a opravu chodníku v ulici u bytovky směrem 
k novostavbám.

ź  ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 3. 9. 2018 
mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice, kterým se mění výše ročního 
pachtovného na částku 973 Kč.

ź  ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 17. 6. 2010 
mezi obcí Petrovice a AGRO družstvem Petrovice, kterým se mění výše ročního 
pachtovného na částku 35 621 Kč.

ź  ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní dne 15. října 2022.

86. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 22. září 2022
ź ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2022.
ź ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2022.
ź ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku mezi obcí Petrovice 

a Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči. 
Předmětem smlouvy je vklad majetku obce Petrovice dle usnesení č. 7/Z84-
25.8.2022 do hospodaření DSO Vodovody a kanalizace. Pořizovací cena 
předávaného majetku celkem je 2 985 742 Kč, oprávky činí 2 193 474 Kč, vše 
včetně DPH.

ź Starostka informovala ZO o organizačním zajištění komunálních voleb, které 
se budou konat v obřadní místnosti obecního úřadu ve dnech 23. a 24. září 2022.

ź Starostka informovala ZO o příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 
2023 ve výši 100 Kč na obyvatele a rok, schváleném Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje. Pro rok 2023 činí příspěvek obce 37 800 Kč.

ź Starostka informovala ZO o proběhlé kontrole SZIF Brno na akci „Petrovice, 
polní cesta VC21“, která se uskutečnila dne 9. 9. 2022. Nebyly shledány 
nedostatky.

ź ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2022 mezi obcí 
Petrovice a Geo-stav Valeč s.r.o. Předmětem smlouvy je změna termínu 
dokončení stavebních prací do 30. 11. 2022 v rámci akce „Petrovice, zasíťování 
nových stavebních parcel – I. etapa“.

ź ZO projednalo a schválilo realizaci projektu „Doplnění vybavení MŠ Petrovice“ s 
využitím dotace SZIF. Dále ZO pověřilo starostku podpisem Dohody o poskytnutí 
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dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Reg. číslo 22/005/19210/564/ 
225/001085.

ź ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 2/2022 mezi obcí Petrovice a Geo-
stav Valeč s.r.o. Předmětem smlouvy je realizace stavby “Prodloužení 
veřejného osvětlení v obci Petrovice“ za cenu 286 109,34 Kč včetně DPH. 
Termín dokončení do 30. 11. 2022.

ź ZO projednalo žádost společnosti Senergos, a.s., a schválilo souhlasné 
stanovisko se stavbou „Petrovice – čp. 118, Illek: NN přip. kab.“. Jedná se 
o přípojku k síti nízkého napětí v obecní parcele p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova. Podmínkou souhlasu je vedení kabelové trasy mimo 
místní komunikaci. 

ź ZO projednalo žádost paní V. H. o změnu územního plánu a zařazení jejího 
pozemku p. č. 2179 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova do plochy pro 
bytovou výstavbu, popřípadě jeho začlenění do chatové oblasti. Uvedený 
pozemek se nachází mimo zastavitelné území obce Petrovice a vede nad ním 
vedení vysokého napětí, proto není možné žádosti vyhovět.

ź ZO projednalo organizaci oslav 50 let kulturního domu, termín je naplánován na 
28. září 2023.

ź Starostka obce poděkovala všem členům ZO za práci pro obec ve volebním 
období 2018 až 2022, zvláště pak vyzdvihla obětavou práci Bohumíra Vespalce 
během jeho  32letého působení ve vedení obce. 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE 
KONANÝCH 23. – 24. 9. 2022

Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů 298
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 201
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 201
Platných hlasů 200

Zvolení členové zastupitelstva:
Pořadí   Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku  Počet hlasů

Volební strana č. 1 - KDU-ČSL
 1.  Jana Čeperová 46  1.  115
 2.  Helena Janštová 53  3.  105

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů
1. Radek Ondráček 47  1.    71

Volební strana č. 3 – Nezávislí kandidáti
 1.  Irena Závišková  44  1.  161
 2.  Roman Hájek  57  2.  151
 3.  Arnošt Dyml 72  3.  133
 4.  Blanka Bodanská 46  4.  87
 5.  Jana Kolkopová 50  5.  76
 6.  Lenka Komárková 46  6.  89
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Náhradníci:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku  Počet hlasů

Volební strana č. 1 - KDU-ČSL
 1.  Eva Grunová 47  4.  89
 2.  Vítězslav Pelikán 64  2.  51
 3.  Josef Hercik 74  5.  29

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů
 1.  Eliška Knechtová 26  2.  58
 2.  Ivo Kylián 29  3.  53
 3.  David Kučera  41  4.  49
 4.  Hedvika Závišková  39  5.  41

Volební strana č. 3 – Nezávislí kandidáti
 1.  Jana Hladíková 48  7.  50
 2.  Petr Janšta 31  8.  111
 3.  Ivoš Hladík 46  9.  109

PODĚKOVÁNÍ

V souvislosti s uskutečněnými komunálními volbami mi dovolte, abych touto 
cestou poděkovala všem občanům naší obce za aktivní účast ve volbách. 

Děkuji také členům Zastupitelstva obce Petrovice v uplynulém volebním období 
2018 – 2022. Ke své práci přistupovali vždy svědomitě a všechna rozhodnutí jsme 
konali po vzájemné dohodě a společně. Děkuji všem za příjemné pracovní 
prostředí. V zastupitelstvu nepokračují Mgr. Eva Grunová a Bohumír Vespalec, 
proto jim patří zvláštní poděkování. Svůj čas, znalosti a dovednosti věnovali práci 
pro veřejný život. Jejich příslibu, že s obcí budou spolupracovat i nadále, si velmi 
vážím! Děkuji.

Současným zastupitelům přeji hodně úspěchů, elánu a správných rozhodnutí. 
Děkuji vám všem za podporu ve volbách i zvolení do funkce starostky obce. Ke své 
práci přistupuji s velkou pokorou. Budu se snažit, abych dobře reprezentovala 
Petrovice a budu konat vše pro to, aby se vám v naší vesnici žilo co nejlépe.

Irena Závišková, starostka obce

KAŽDÝ NOSÍ VE SVÉ TORNĚ MARŠÁLSKOU HŮL

Jsou mezi námi vzácní lidé, kteří zanechají svou výraznou stopu nejen ve 
vzhledu a fungování obce, nejen na stránkách obecních kronik, ale také v našich 
srdcích a paměti.

Neodmyslitelnou součástí veřejného života Petrovic je už dlouhá léta pan 
BOHUMÍR VESPALEC.

Abychom určili počátek jeho záslužné práce, musíme se vrátit o několik desítek 
let zpátky – do roku 1990. Několik měsíců vedl MNV jako jeho předseda, po zvolení  
starostky paní Emilie Vespalcové byl místostarostou. Od roku 1994 vykonával 
dlouhých 16 let funkci starosty obce, do roku 2010.  



7

Z a  j e h o  p ů s o b e n í  s e 
uskutečnila řada velkých a 
d ů l e ž i t ý c h  i n v e s t i č n í c h , 
kulturních a společenských akcí: 
plynofikace, rekonstrukce el. 
sítě, zřízení veřejné telefonní 
hovorny, hloubení a čištění 
obecní strouhy u transformátoru, 
budování veřejného vodovodu, 
oprava budovy pošty (dnes 
hasičská zbrojnice), udržení 
provozu MŠ, úprava obecních 
k o m u n i k a c í ,  z a k o u p e n í 
rozhlasové ústředny, výměna 
světel veřejného osvětlení, 
zateplení stropu MŠ, územní plán 
obce,  pozemkové  úpravy, 

pořízení nádob na tříděný odpad, výsadba stromů v bývalé cihelně,  oplocení školní 
zahrady, oprava fasády školní budovy, prodej budovy knihovny a přesunutí do 
bývalé klubovny, vybudování chodníků na hřbitově, rekonstrukce šaten na hřišti, 
oprava obecního úřadu, pořízení čtyřkolové sekačky, vybudování kapličky pro 
kamenný kříž, oslava výročí obce a založení SDH, rekonstrukce školní kuchyně, 
rekonstrukce kulturního domu a okolního prostranství, obnovení tradice „vítání 
občánků“, studie a projektová dokumentace pro splaškovou kanalizaci a ČOV, 
úprava budoucích stavebních parcel v bývalé farské zahradě… a mnohé další.

I po skončení čtyř volebních období v mimořádně náročné a zodpovědné funkci 
starosty byl Bohumír Vespalec  dalších 12 let stále aktivním členem zastupitelstva.

Do své práce šel vždy s plným nasazením, ochotně jí věnoval svůj čas, energii, 
zkušenosti, um a srdce. Jeho životním krédem po celých dvaatřicet let byla a je 
vzájemná tolerance, pěkné sousedské vztahy, vstřícnost a snaha domluvit se. 
Práce vedoucího je však mnohdy nepopulární, vyžaduje i rozhodnutí, s nímž se 
každý nemusí ztotožnit. Přejeme panu Vespalcovi, aby na stíny zapomněl, a ještě 
dlouhá léta se mohl těšit z dobrého zdraví, svých koníčků i rodinných vztahů.

MIRKU, DĚKUJEME!

INFORMACE  OBČANŮM

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. Oslavy 
plánujeme na září roku 2023. Děkujeme.
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KOMUNÁLNÍ TECHNIKA NA ÚDRŽBU ZELENĚ PRO 
MORAVSKOKRUMLOVSKO ZA SPOLUPRÁCE JE DUKOVANY

V roce 2022 nakoupil mikroregion Moravskokrumlovsko ve dvou etapách díky 
příspěvku z Nadace ČEZ komunální techniku na údržbu zeleně v členských obcích. 
V první etapě příspěvek pomohl k pořízení kladivového mulčovače za traktor pro 
obec Jezeřany - Maršovice, štěpkovače pro obec Dobelice, vyvětvovací pily, 
elektrocentrály a vertikulátoru pro obec Jamolice, mulčovače a křovinořezu pro 
obec Horní Dubňany, mulčovače a sněhové frézy pro obec Morašice, půdního vrtáku 
s nástavci a vertikulátoru pro obec Petrovice, mulčovacího traktůrku pro obec 
Kubšice, vyvětvovací pily, válce a brán pro obec Tulešice, sekačky a zádového 
foukače pro město Moravský Krumlov. Ve druhé etapě mohl být díky příspěvku 
pořízen mulčovač za traktor pro obec Rešice a Trstěnice, rámová profesionální 
centrála pro obec Čermákovice, zametací kartáče a radlice pro obec Dolní 
Dubňany a Džbánice, travní mulčovací traktůrek pro obec Vedrovice nebo zahradní 
malotraktor pro obec Vémyslice. Pro obec Dobřínsko byly zakoupeny 2 párty stany 
a pro obec Rybníky stoly a židle do kulturního domu. 

Nákup techniky na údržbu zeleně a veřejných prostranství pro ostatní obce 
mikroregionu proběhl v srpnu letošního roku.

Členské obce mikroregionu Moravskokrumlovsko se snaží přispívat ke snížení 
sucha v našem regionu. Za účasti občanů se v obcích vysazují aleje, biokoridory, 
zatravněné pásy. Obce pečují o zeleň na veřejných prostranstvích. Výsadbou 
zeleně boj se suchem nekončí, ale teprve začíná. O všechny výsadby 
v intravilánech i extravilánech obcí je nutné po dlouhé roky pečovat. Výsadby je 
nutné zalévat, hnojit, prořezávat, mulčovat, obsekávat apod. V této péči a starosti 
je NADACE ČEZ a JE Dukovany pro obce v mikroregionu Moravskokrumlovsko 
významným partnerem. Pořízená technika bude velkou pomocí v boji se suchem 
a v péči o zeleň a vzhled obcí Moravskokrumlovska

za Moravskokrumlovsko Ing. Lenka Kačírková
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ZE  ŽIVOTA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

A JE TU ZASE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE V 
PETROVICÍCH …

Školní rok 2022/2023 začal vřelým přivítáním nových dětí do mateřské školy. 
Letos jsme u nás přivítali 7 nových dětí, jejichž rodiče dostali pro své děti na 
památku na první den ve školce pamětní list. Přivítání nových kamarádů však 
neskončilo pouze u pamětních listů, rodiče měli možnost nahlédnout do řízené 
činnosti ostatních dětí a prohlédnout si prostory naší školky. Chod MŠ začal velice 
poklidně, pro nové děti bylo hlavním úkolem adaptovat se společně se svými rodiči 
na nové prostředí, s čímž pomohly i starší děti, které naši školku navštěvovaly již 
v předešlých letech. První téma, kterým jsme se společně začali zabývat, se 
nazývalo „Hola, hola, škola volá”. Povídali jsme si o zážitcích dětí z letních 
prázdnin, navzájem jsme se seznamovali, utužovali nová přátelství a udržovali 
příjemnou atmosféru. V podtématech „Já a moje školka” jsme se seznamovali 
nejen s prostředím mateřské školy a školní kuchyně, ale v rámci bezpečnosti 
a ochrany zdraví i s únikovými východy a pravidly slušného a bezpečného chování 
dětí k sobě navzájem. V podtématech „Kamarádi a jejich značky” a „Můj domov, 
moje rodina” jsme hráli různé seznamovací hry: „Na jména”, „Na domečky se 
značkami”, „Poznáš svého kamaráda podle hlasu”. Taky jsme si povídali o své 
rodině, o tom, kde bydlíme, jakou máme adresu, jak své mámě a tátovi doma 
pomáháme, kde oni pracují. Na povolání jsme si i hráli při ranních hrách, třeba na 
prodavače či lékaře a zdravotní sestřičku. Naučili jsme se i první nové básničky 
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a písničky o školce a o rodince, společně se vyfotografovali tak, aby i naše rodiče 
a prarodiče viděli, kdo do naší mateřské školky letos chodí. A že nás zase je - 
celkem 23 dětí, z toho 12 chlapců a 11 děvčat. Letošním předškolákům, kterých je 
11, jsme představili nové pracovní sešity s kočičkou Mínou a pejskem Maxem, které 
děti zaujaly a práci s nimi si velice oblíbily. Naši budoucí školáci si oblíbili nejen 
pracovní listy a plnění úkolů, ale i samotné hrdiny těchto pracovních sešitů 
v podobě maňásků kočičky a pejska, se kterými si často povídáme a hrajeme různé 
dramatické scénky. Těšili jsme se i na společné výtvarné tvoření s méně známým 
materiálem a hry s novými kamarády venku v podzimní přírodě.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Petrovice

Samozřejmě to nebyly pouze nové děti, které do naší školky přišly, protože 
společně s nimi jsem byla vřele, vstřícně a přátelsky do kolektivu školy přijata i já. 
Mé jméno je Alena Lišťáková, je mi 19 let, bydlím v Oleksovicích a jsem začínající 
učitelka. Mateřskou školu v Petrovicích jsem si oblíbila hned od prvního dne mého 
nástupu do zaměstnání. Svou práci učitelky neberu jen jako povinnost, ale 
i koníček, protože práce s dětmi mě naplňuje ve všech ohledech. Velmi se těším na 
spousty dalších zážitků, které nás společně v tomto školním roce potkají a pevně 
doufám, že bude tak úspěšný jako ten minulý. 

nová paní učitelka Alena Lišťáková
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ZE  ŽIVOTA  ZŠ LESONICE
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V LESONICKÉ MALOTŘÍDCE

Letos 1. září 2022 se škola otevřela pro 28 školáků. Mezi nimi se nedalo 
přehlédnout šest prvňáčků, kteří přišli s veselými novými aktovkami  v doprovodu 
svých rodičů. Slavnostní zahájení probíhalo na školní zahradě, kde jsme se všichni 
ve velkém kruhu společně přivítali a popřáli si vzájemně úspěšný školní rok. 
Pozdravit nás přišli též starostové obou obcí a přinesli dětem drobné dárky na 
přivítanou.

První zářijové dny nám přály teplé a sluníčkové počasí, které jsme hojně 
využívali k vycházkám do přírody a učení pod pergolou na školní zahradě. 

Na konci září jsme první společnou školní akcí oslavili svátek sv. Václava. Starší 
žáci se brzy ráno vypravili na pouť za sv. Václavem do Bohutic, mladší spolužáci 
navštívili mini Zoo v Petrovicích. Přestože pro některé z nás byla cesta dlouhá 
a náročná, nohy nás donesly do cíle, kde na všechny čekal sladký poklad. Všichni 
jsme si tento krásný slunečný den užili. Starší žáci o tomto putování napsali zprávu, 
mladší si vybarvili obrázek sv. Václava.

Dalším malým svátkem bude pro všechny oslava Dne seniorů. V úterý 25. října 
přivítáme ve škole naše babičky a dědečky. Těšíme se, že je budeme moci konečně 
po dlouhé době provést opět po škole, ukázat jim, co je nového, připravit pro ně 
pohoštění a zábavný program. 

Přejeme si, aby naše krásná školička byla nejen pro všechny žáčky, ale i všechny 
návštěvníky nadále oázou pohody a místem příjemných setkávání. 

V naší škole jsou všichni srdečně vítáni�
Učitelky a žáci ze ZŠ Lesonice

Co napsali žáci ze ZŠ Lesonice o putování za sv. Václavem
(výběr z prací)

Ve čtvrtek 28. září 2022 jsme se vydali na cestu za svatým Václavem do Bohutic.  
Cesta tam byla dlouhá 4 km, šli jsme většinou do kopce, ale cestou zpátky zase 
z kopce. – Vendulka
Před koupalištěm jsme potkali poutníka. Byl to duch svatého Václava se svým psem 
trhačem Bublinkou. – Nelka
Duch nám řekl, že Václav byl velmi vzdělaný kníže, učil se latinsky, dnes by se učil 
anglicky, proto budeme po cestě plnit různé úkoly a za to dostávat indicie, které 
budou v angličtině. – Jirka
Po cestě jsme dostali postupně čtyři úkoly, které jsme museli rozluštit. – Terezka
Při každém splnění úkolu jsme dostali jednu indicii. – Šimon
Na indiciích bylo napsáno něco jako „ blue–eight–five -four“ – Franta
Dozvěděla jsem se, že význam jména Václav je stejný jako význam jména jeho 
vlastního bratra Boleslava, který ho zabil. – Kristýnka
Cestou lesem jsem viděla houby, šípky, ořechy a ještěrku. – Anetka
Až jsme všechno splnili, došli jsme do Bohutic, prošli jsme okolo hřbitova a nahoru 
naučnou stezkou, tam na nás znovu čekal duch a u něj byl poklad. – Eliška 
Ty indicie byly vlastně kódy k odemčení zámků na truhličce. Ukázalo se, že Václav 
měl zřejmě rád sladké. – Franta
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Získali jsme plno cukrovinek a čokoládových mincí. Taky jsme se všichni vyfotili. – 
Eliška H.
Pak jsme šli zpátky a narazili jsme na ještěrku, Franta ji vzal do ruky. – Tibor
Líbilo se mi to moc, už jsem měl hlad a bolely mě nohy, ale bylo tu super. – Jára
Vrátili jsme se do školy, výlet se mně hrozně líbil. Ale zapomněl jsem se zmínit, 
že tam stála socha svatého Václava. - Maty

kolektiv zaměstnanců ZŠ Lesonice

OKÉNKO  DO  ŠKOLNÍ  KUCHYNĚ

HOUBOVÉ RIZOTO

Rýži podusíme dle návodu. Nakrájenou cibuli 
osmažíme dorůžova, přidáme maso nakrájené na 
kostičky, zalijeme vodou, osolíme, přidáme nakrájené 
žampiony, zeleninové lečo, zeleninu s kukuřicí a dusíme 
doměkka. Podáváme se strouhaným sýrem a 
zeleninovým salátem.

300 g vepř. plece
400 g žampionů
cibule
tuk
zelenina s kukuřicí
lečo
800 g rýže
sůl
150 g tvrdého sýru

USKUTEČNĚNÉ  AKCE

DISCGOLF 

V sobotu 23. července se uskutečnil 7. ročník dicgolfového amatérského turnaje  
na hřišti v Petrovicích. Jsme velice rádi, že se turnaje rok od roku účastní více lidí, 
a to jak z řad dospělých tak i dětí, kteří zde mají možnost nejen si tento sport 
vyzkoušet a soutěžit mezi sebou, ale také sledovat při hře některé naše skvělé 
prvoligové hráče. Chtěl bych poděkovat těmto hráčům za pomoc při organizaci 
turnaje. Vždy rádi vysvětlí lidem pravidla a předvedou i správnou techniku hodu 
diskem. Turnaj se uskutečňuje za podpory obce Petrovice, Discgolfového klubu 
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Moravský Krumlov a samozřejmě všech našich kamarádů z discgolfu, kteří nám 
zapůjčují nezbytné vybavení. Každý rok jsme na hřišti celý víkend, takže kdo by se 
nechtěl přihlásit do turnaje, ale  chtěl si to jen tak zkusit, klidně může.

Večer po turnaji byla hudební veselice se skupinou Complex.
Doufáme, že nám to příští rok snad zase klapne a sejdeme se u dalšího ročníku.

Ivo Kylián

DĚTI O PRÁZDNINÁCH ZÁVODILY

Sobota 13. srpna byla ve znamení sportu, prevence kriminality i první pomoci. 
Spolek SPK Petrovice uspořádal už počtrnácté pro děti a mládež přespolní běh 
s plněním úkolů na stanovištích Simpsnův zrychlený přesun. U kulturního domu se 
ve 14 hodin sešlo 38 závodníků, kteří byli rozděleni do 4 kategorií podle věku. 

V cíli si pak zájemci mohli prohlédnout policejní autobus Mobidik, s nímž 
ochotně přijela Městská policie Brno. Uvnitř autobusu se děti dozvěděly, jak 
předcházet nebezpečným situacím, kde a jak přivolat pomoc a dostaly spoustu 
užitečných předmětů. Po vyhlášení vítězů pak byla v sále kulturního domu 
připravena ukázka první pomoci. Lékařka MUDr. Kateřina Vaníčková se svým 
manželem MUDr. Jiřím Vaníčkem předvedli, jak se zachází se zraněnou osobou, jak 
poskytnout první pomoc a prakticky ukázali masáž srdce na figurínách. Všichni si 
mohli masáž vyzkoušet a určitě tuto zkušenost lze doporučit každému. Vždyť nikdy 
nevíme, kdy se nám tyto znalosti mohou hodit.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Vážíme si také 
pomoci sponzorů – MK studny, Hospůdka Pavel Větrovec, Pila Josef Janšta, 
truhlářství D-Fortel, Oční optika Kocandová, Aditeg, obec Petrovice.

Výsledky závodu letošního ročníku:
I. kategorie - děti do 3 let:     1. místo  Dominik Vespalec, Viktor Vespalec
 3. místo  Adam Kolkop

II. kategorie - děti od 4 do 6 let: 1. místo  Karolína Vespalcová
 2. místo  Richard Kolkop
 3. místo  Petr Pavlů

III. kategorie - děti od 7 do 9 let: 1. místo  Kristýna Závišková
 2. místo  Beata Macharová
 3. místo  Michal Orlíček

IV. kategorie - děti od 10 do 14 let: 1. místo  Anežka Macharová
 2. místo  František Pavlů
 3. místo  Patrik Záviška

Vítězům blahopřejeme a těm, co nevyhráli, patří poděkování za účast v závodu. 
Třeba to vyjde příští rok…
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MALÝ FESTIVAL LOUTKY PŘILÁKAL SPOUSTU DĚTÍ

V pořadí 16. ročník úspěšné akce pro děti je tu. V pátek 2. září zpříjemnilo všem 
dětem nový školní rok Divadlo z pytlíčku. V sále kulturního domu se odehrála 
pohádka O Drakovi. A byly to rovnou tři pohádky, v nichž vystupovaly princezny, 
králové a královny, služebnictvo a vždycky drak. Loutky byly opravdu nápadité, 
scénáře vtipné a herecký výkony výborné. Na závěr děti i dospělí ocenili divadelní 
soubor bouřlivým potleskem.

Malý festival loutky pořádá Městské kulturní středisko Moravský Krumlov ve 
spolupráci s partnery v jednotlivých obcích, Nadací ČEZ a Skupiny ČEZ.

HODY 

Vážení čtenáři a občané Petrovic,
my, petrovická chasa, jsme byli požádáni obcí o stručné vyjádření k letošním 
hodům a skutečnostem okolo nich. Hody jako tradičně začaly naší předhodovní 
schůzí, kde jsme byli potěšeni velkou účastí jak už hodovních veteránů, tak 
i velkým množstvím nově příchozích.
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Nálada panovala opravdu dobrá, všichni si sedli a bylo cítit, že jsme po delší 
době zase jedna velká parta.

Jak už tomu ale bohužel bývá, neštěstí se dějí v ty námi nejméně chtěné 
chvilky, a bohužel toto byl náš případ na hodovní brigádě, kdy se s chasou snažíme 
uklidit nejdůležitější místa naší obce (okolo kostela, obecního sklepa 
a hospody/kulturního domu). Jelikož se nám brigáda křížila se svatbou v kostele, 
snažili jsme se kostelní úklid nechat na poslední chvíli, abychom nerušili obřad. Po 
úklidu všech ostatních míst jsme se sešli u kulturního domu, kde jsme čekali na 
odjezd svatebčanů. V moment, když jsme si byli jistí, že již nebudeme nikoho 
rušit, v dobré náladě jsme se vydali ke kostelu a jelikož jsme měli po ruce traktůrek 
s vlečkou, několik z nás naskočilo na vlečku a vydali jsme se na cestu.

U kostela se ale bohužel stalo oné neštěstí, kde jedna z našich nejmladších 
zavádělek spadla z vlečky a než stačil kdokoliv zareagovat, přejelo ji jedno kolo 
vlečky přes hýždě. Následně na to musela být záchrannou službou převezena do 
nemocnice. Jelikož se tato nehoda klasifikovala jako dopravní nehoda, musela být 
do tohoto neštěstí zapojena i policie, která si všechny přítomné vyslechla 
a vyšetřila všechny možné okolnosti. 

Vzhledem k choulostivosti tohoto neštěstí bychom rádi všechny poprosili 
o jistou diskrétnost či možná lépe řečeno respekt k účastníkům této nehody, jelikož 
i nevinná narážka či poznámka může zanechat velký šrám na psychice, pokud se 
kdokoliv z Vás někdy stal obětí dopravní nehody, jistě ví, jak nepříjemné toto téma 
je… 
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Toto neštěstí nás opravdu zasáhlo a nám starším organizátorům se začalo honit 
hlavou, co dál. První myšlenka byla hody úplně zrušit a po delším rozmýšlení jsme 
se šli zeptat rodiny H. a následně všech zastupitelů, jaký je jejich názor. I přes 
závažnost situace, jak rodina postižené, tak zastupitelstvo bylo pro to, aby se hody 
uskutečnily a vzhledem k veškerým již zařízeným věcem okolo hodů a další dlouhé 
diskusi nás stárků jsme se rozhodli hody uskutečnit.

Hody již dále dopadly jako každý rok bez dalších problémů. Chtěli bychom všem 
poděkovat za účast a podporu Vás všech, hody jsou krásná tradice, která se díky tak 
velké podpoře jak občanů, tak obce stále drží v relevantnosti.

Na závěr již jen pár slov přímo pro rodinu H. Moc nás všechny mrzí, že se toto 
neštěstí stalo, všichni přejeme Blaničce rychlé uzdravení a zotavení a doufáme, že 
se další roky za lepších a veselejších okolností uvidíme spolu v naší petrovické 
chase.

S pozdravem stárek Jan Hynek

Vyúčtování hodů:

Příjmy
Od chasy 12 700 Kč
Pohostinství Pavla Větrovce   2 000 Kč
Sobota (vybráno po vesnici a u placu) 31 000 Kč
Vstup zábava  25 000 Kč 
Vstup neděle  10 000 Kč
Strécovsko-tetkovské hody    5 600 Kč
Prodej vína     5 060 Kč
Celkem 91 360 Kč

Výdaje
Víno Jezeřany-Maršovice  17 000 Kč 
Žebřík odkoupený od p. Ondráčka   2 858 Kč
Petrovanka  36 000 Kč
Dreams  18 000 Kč
Pití muzikanti     5 380 Kč
Guláš pro muzikanty    2 207 Kč
Krepák, drátky, mašličky    1 312 Kč 
Mše sobota   500 Kč 
Mája a odvoz na máju  3 000 Kč
Věnec   2 286 Kč 
Rozmarýny   2 200 Kč
Celkem  90 743 Kč

ZE SPORTU

Chtěl bych se podělit s našimi příznivci a fanoušky a popsat informace z dění a 
života našeho fotbalového oddílu TJ Petrovice ohledně nové podzimní sezóny IV.B 
tř. OFS Znojmo 2022 – 2023.

V loňské sezóně se nám IV.B třídu podařilo vyhrát a bylo před námi rozhodování, 
zda postoupit do III. třídy, anebo setrvat opět v základní soutěži OFS. Po zralé úvaze 
a vyslechnutí si názorů všech hráčů i funkcionářů jsme se dohodli, že postupovat 
nechceme. Bylo k tomu dost důvodů (odešel nám dlouholetý nejlepší útočník 
a střelec Zdenda Fiala do mužstva Lesonic, kde bydlí, a taky jsme nevěděli, jak na 
tom budou někteří hráči základní jedenáctky zdravotně). Tyto věci nám jasně 
naznačily, že bude lepší zůstat a že taky budeme muset dovézt nějaké nové 
a mladší hráče, aby nás bylo stále dost. To byl úkol pro nás vedení mužstva a na 
kterém jsme taky hned začali pracovat a myslím si, že se nám i podařilo mužstvo 
posílit a hlavně omladit. Mezi naše nové hráče již patří nejmladší člen Jan Sviták, 
Kuba Ševčík a zkušený Emil Široký. Myslím si, že už jsou a budou posilami.

Přípravu na podzimní sezónu jsme pojali trošku jinak jako doposud a jelikož 
jsme chtěli zkusit konfrontaci s mužstvy vyšší třídy, tak jsme se přihlásili do poháru 
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OFS, který se hrál před zahájením sezóny. Los k nám ale nebyl zrovna přívětivý a do 
skupiny jsme dostali 3 mužstva hrající okresní soutěž (Práče, Šanov a Suchohrdly 
u Znojma), což je o dvě vyšší jako ta naše. No ale hoši odehráli se všemi vyrovnané 
partie a neudělali žádnou ostudu nějakým debaklem, jak nám dost lidí přisuzovalo. 
V Práčích jsme prohráli 2-1, v Šanově 4-2 a doma se Suchohrdly opět prohra 1-2. 
Po každém zápase se kopalo 5 penalt a ve 2 zápasech jsme na PK vyhráli. Pak jsme si 
ještě zahráli přátelák s mužstvem Olbramovic B a vyhráli 1-5. 

No a už jsme u odehraných zápasů naší nové sezóny, do které jsme všichni 
nastoupili s očekáváním co a jak. První zápas na horké půdě Bohutic naši borci 
zvládli výhrou 2-3, doma se nám nepovedlo výsledkově utkání s Rakšicemi 
a prohráli 2-4. V Branišovicích už za nás nastoupili 2 posily (Sviták a Ševčík) 
a vyhrálo se 0-8. Další z nepříjemných soupeřů bylo mužstvo Loděnic a tento zápas 
doma kluci vyhráli 3-1. V tomto utkání nastoupila 3. posila Emil Široký, který dal 
i uklidňující branku před koncem zápasu v 85. minutě na 3-1. Do Horních Kounic se 
odjíždělo s respektem a výhra 0-1 byla zasloužená a hned další zápas na půdě 
soupeře po sobě byla opět výhra 0-4 v Olbramovicích. Dalším soupeřem na domácí 
půdě nám bylo mužstvo Rybníků. Tradiční derby naši borci zvládli a vyhráli 4-0. 
Před zápasem jsme uctili minutou ticha našeho dlouholetého hráče a jednoho ze 
zakládajících členů pana Josefa Bognera, stejně tak i Josefa Krejčího, který patřil 
taky mezi dlouholeté hráče a funkcionáře mužstva Rybníků. 

S dosavadními výsledky a výkony mužstva jsme spokojeni, což ukazuje 
i aktuální tabulka. Ještě bych podal informaci o dosavadních střelcích našich 
branek. Nejvíce branek má náš kapitán Danek Koník 7, Radek Bohunský z pozice 
stopera má 6 branek, což je vynikající vizitka, Radek Světlík sice neodehrál skrze 
zranění všechna utkání, ale i tak má na kontě 4 branky, Dalibor Řehák 3, Pavel 
Šedrla ml. 2 a po 1 brance mají Šedrla Petr, Štolpa Zdenek a posila Emil Široký. 

Závěrem bych chtěl za Výbor TJ poděkovat tradičně všem hráčům za 
reprezentaci naší obce. Chtěl bych taky poděkovat Jirkovi Vespalcovi za zvelebení 
domácí kabiny o další lavici pro hráče a předělání stolu do kabiny rozhodčího a taky 
samozřejmě i všem, co nám svou prací pomáhají během sezóny se vším, co je 
potřeba a hlavně udržovat areál, kabiny a trávník v kondici.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť, Olda Sobol

Tabulka IV. třídy skupina B po odehrané podzimní části ročníku 2022/23:
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AKTUALITY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

Mil í  Petrovičt í ,  jako 
podzim se v těchto dnech 
vybarvuje do krásy, tak i náš 
kostel, ačkoliv to tak na první 
pohled nevypadá, krásní. 
Na prvním místě chci podě-
kovat všem, kteří se ještě 
v atmosféře doznívajících 
hodů podíleli na brigádě, při 
které se nám podařilo vy-
stěhovat mobiliář, případně 
pozakrývat nevystěhovatelný 
nábytek. Děkuji také za nabídnuté prostory, ve kterých se mohou vystěhované 
předměty těšit na návrat do čistého prostředí.

A jak situace vypadá nyní? V těchto dnech se dostávají do finiše řemeslníci, kteří 
natáhli dálnice pro dopravu elektřiny. A také už nastoupili zedníci, jenž započali se 
zacelováním vybouraného zdiva. V minulém čísle jsem psal, že z finančních důvodů 
musíme odložit výmalbu na dobu pozdější. Tato informace pozbyla svou platnost 
v době, kdy farníci, kteří zažili brigádu při stěhování a kteří viděli skutečný stav 
stávající výmalby, se rozhodli poskytnout farnosti půjčku, někteří dokonce vyšší 
peněžitý dar. Za tu dobu na konto farnosti přibylo více než sto tisíc Kč. Z tohoto 
důvodu jsme se nakonec rozhodli pro výmalbu ještě letos. Samozřejmě nejde jen 
o výmalbu, ale budou se muset zapravit trhliny i části opadané omítky např. 
v klenbě. Stěna za hlavním oltářem volá po celkovém otlučení a opětovném 
nahození. Pro výmalbu jsme rozhodovali mezi dvěma firmami a každý, kdo chtěl, 
mohl se přijít seznámit s navrhovanými postupy a k nim se vyjádřit. Vše tedy spěje 
k tomu, že interiér kostela bude opraven kompletně ještě letos. Samozřejmě se 
tak asi o měsíc prodlouží doba nemožnosti kostel využívat k bohoslužbám. 
Bohoslužby se do Petrovic tedy nevrátí začátkem listopadu, ale až kolem poloviny 
prosince. Malíři mají v plánu mít kostel hotový do 6. prosince. Pak nás bude čekat 
úklid (již druhý, první – od toho nejhrubšího prachu – nás bude čekat ještě před 
výmalbou), umývání a čištění obrazů, soch a dalšího inventáře, který se bude 
vracet ze svých provizorních prostor zpět do kostela. Během doby, po kterou bude 
v kostele stát lešení, máme v plánu také umývání oken. Sakristii bychom chtěli 
vybavit praktičtějším nábytkem. Každopádně závěr adventu a celé Vánoce už 
bychom chtěli slavit zase doma, v našem kostele.

Předem děkuji za jakoukoli formu pomoci a věřím, že opravený kostel bude 
k radosti i duchovní službě nás všech.

A ještě bych se rád zmínil o některých připravovaných bohoslužbách. Jako první 
nás čekají svátky tzv. dušiček. Mše svaté 1. a 2. listopadu budou v Mor. Krumlově 
(1.11. v kostele Všech sv. v 18:00, 2.11. vkostele Všech sv. v 7:00 a v kostele sv. 
Bartoloměje latinská mše sv. v 18:00) a v Kadově (oba dny v 16:00). Dušičková 
pobožnost se bude konat na petrovickém hřbitově v neděli 6.11. ve 14 hodin. 
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Z kovidních důvodů dva roky odkládaná obnova misií, které se i v Petrovicích konaly 
na podzim roku 2019, bude probíhat formou víkendové duchovní obnovy ve dnech 
25. – 27.11. Protože náš kostel ještě nebude v provozuschopném stavu, bude 
program přenesen především do Krumlova. Sledujte proto farní nástěnku a farní 
web. A na konec Vánoce: Měly by být po bohoslužebné stránce organizovány stejně 
jako loni, to znamená, že štědrovečerní mše sv. bude slavena ve 21 hodin. O prvním 
a druhém svátku vánočním nás bohoslužby posílí tradičně v 7:30. Tak i na Nový rok. 
Pokud se vše podaří, i letos by do domovů každého z Vás někteří z Vašich 
spoluobčanů roznášeli betlémské světlo a přání požehnaných Vánoc.

Boží požehnání k nám skrze Vánoce sestoupí do té míry, do jaké využijeme 
podzimní čas, především však dobu adventní, k přípravě na ně. A teď nemám na 
mysli cílenou meziregálovou turistiku, ale otevřené srdce pro příchod vánočního 
poselství, které nad Betlémem zvěstovali andělé. Tak ať vyzní a v každém z nás se 
naplní i skrze náš opravený petrovický svatostánek.

P. Pavel Vybíhal

Občané, kteří by rádi finančně přispěli na opravy kostela, mohou 
věnovat peníze do připravené kasičky na obecním úřadě, případně mohou 
využít bezhotovostní převod na bankovní účet farnosti Petrovice č. 3 222 
794 399/0800. Vážíme si každé pomoci. Děkujeme!

ZVEME VÁS

ST 16. 11. 2022  LAMPIONOVÝ PRŮVOD S PLNĚNÍM STRAŠIDELNÉHO ÚKOLU
pořádá TJ Petrovice, více informací bude na plakátě

ST 30.11.2022 VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ
od 16 hodin v sále kulturního domu, poplatek 60 Kč/os., pořádá Místní knihovna Petrovice

NE 18. 12. 2022 VÁNOCE Z DOBY NAŠICH BABIČEK
program pro veřejnost v doškové chalupě, více informací na plakátě

PŘÍSPĚVKY  ČTENÁŘŮ

NÁVŠTĚVA DOŠKOVÉ CHALOUPKY V PETROVICÍCH

Sokol Lesonice pořádal v červenci 2022 prázdninový „příměstský“ tábor pro 
děti. V bohatém programu nechyběla vycházka do nedalekých Petrovic, kde si děti 
pohrály na krásném hřišti a navštívily legendární doškovou chaloupku.

Pro děti to nebyla první návštěva této chaloupky, ale všechny nás mile 
překvapila nová instalace fotografií, písemností a dobových předmětů z historie 
obce. Paní starostka Závišková zajímavým a poutavým výkladem provedla děti 
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interiérem celé chaloupky, děti se mohly podívat do všech koutů, vylézt na půdu a 
slézt po příkrých schodech do sklepa. Nechyběly ani doplňující dotazy.

Měli jsme v plánu navštívit také petrovické mokřady, ale prudký déšť nám 
překazil další putování.

Do sokolovny jsme se vrátili plní dojmů z překrásné doškové chaloupky a 
příjemně unavení po krátkém výšlapu. Děkujeme paní starostce za vstřícnost a 
vlídné přijetí.

 Lenka a Jarek Pavlů, T. J. Sokol Lesonice

VZPOMÍNKA NA ING. JOSEFA  BOGNERA

V neděli 25. září 2022 zemřel ve věku nedožitých 75 let pan Ing. Josef Bogner, 
který se zapsal do dějin veřejného života v Petrovicích.

Narodil se 18. 11. 1947 v domě čp. 20, kde prožil své dětství po boku rodičů 
a dvou mladších sester Anny a Jaroslavy. 

Vyučil se na Zemědělském odborném učilišti v Mor. Krumlově v oboru pěstitel – 
chovatel. Maturitní vysvědčení získal roku 1967 na Střední zemědělské technické 
škole ve Znojmě. Téhož roku pak nastoupil na agronomickou fakultu Vysoké školy 
zemědělské v Brně, obor zootechnik.

Celý svůj profesní život strávil v zemědělství a působil v Jednotných 
zemědělských družstvech Moravský Krumlov, Petrovice, Rakšice a Hostěradice.

V letech 1986 - 1990 zastával funkci tajemníka Místního národního výboru 
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v Petrovicích. Jako podmínku pro nástup si 
stanovil zafinancování výstavby kabin na 
fotbalovém hřišti v Petrovicích v částce asi 
100 000 Kč.

Jeho velkými zálibami byly vinařství a sport. 
V mládí byl aktivním fotbalistou. Stál u zrodu 
fotbalového klubu v rodných Petrovicích 
a tomuto mužstvu fandil po celý život. I když se 
odstěhoval do sousedních Lesonic, stále byl 
srdcem napůl Petrovák a s hrdostí a zájmem 
prožíval všechny zápasy a sportovní úspěchy.

Pan Bogner byl velmi pracovitý člověk. 
V produktivním věku obhospodařoval coby 
soukromý zemědělec téměř 100 hektarů polí. 
V důchodu byla jeho koníčkem péče o zahradu 
a milovaný vinohrad.

Rád si poseděl s přáteli u skleničky dobrého vína. S chutí zpíval a bavil okolí 
příběhy z mládí. Byl oblíbený, nekonfliktní a přátelský. 

Děkujeme za jeho práci a obětavost. 
Čest jeho památce.

PSYCHOLOGIE  PRO  KAŽDÉHO

ŽIVOTNÍ ZTRÁTY A NÁLEZY

 Rok se přehoupl do své poslední čtvrtiny. Halíme se opět do mlhavé šedi 
podzimních dnů, ze které se společně se záblesky dušičkových světýlek vynořují 
i vzpomínky na naše zemřelé. Některé z těchto vzpomínek stále ještě bolí a tlačí 
nám slzy do očí. Jiné se nás sice kdesi v hloubi naší duše dotýkají, ale se smutkem se 
v nich prolíná také smíření, pokora, vděčnost a radost ze života. Jak se to stane, že 
jsme schopni životní ztráty za určitou dobu vnímat tak odlišně, než jsme je vnímali 
ve chvíli, kdy nás srazily na kolena, rvaly nám srdce a braly veškerou životní sílu? 
Co nám brání nebo naopak pomáhá ztrátu blízkého člověka přijmout a žít dál?

 Je nutné si hned na začátku přiznat, že neexistuje nic, co by proces truchlení 
mohlo výrazně urychlit nebo z něj odstranit bolest a smutek. Pozůstalí sice občas 
dostanou předepsané léky, ty ale mají psychickou bolest trochu utlumit a umožnit 
truchlícímu, aby se mohl vyspat a odpočinout si. Proces truchlení je totiž nejen 
psychicky, ale i fyzicky nesmírně náročný. Nečekaná ztráta blízkého – obzvlášť 
pokud smrt přijde v nepřirozeném pořadí, nebo jsou pozůstalými rodiče zemřelých 
dětí – vede k bolestným psychickým i orgánovým procesům. Náš mozek vyhodnotí 
ztrátu blízké osoby jako ztrátu jistoty v životě, ztrátu smyslu. Uvědomíme si vlastní 
konečnost. Toto vědomí bolí, vzbuzuje v nás strach a ohrožuje nás. Dostáváme se 
do velkého stresu, který může v extrémním případě poškodit např. srdce. Běžná je 
obrovská únava a vyčerpání. První dny po ztrátě blízké osoby bývají srovnatelně 
náročné, jako bychom denně uběhli maraton. S tím je dobré počítat a zajistit si co 
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nejmenší pracovní zátěž a co nejvíce odpočinku včetně spánku. Je to také 
příležitost pro kamarády, kteří chtějí truchlícího podpořit. Mohou třeba obstarat 
některé naléhavé záležitosti v domácnosti, dojít nakoupit nebo přinést něco 
k jídlu. Nic nepokazíme zvýšeným přísunem vitamínů a minerálů (především 
vitamínu B a hořčíku). Obecně právě v době truchlení bychom měli dbát na dobrou 
životosprávu – jíst pravidelně menší množství kvalitní stravy, pít dostatečné 
množství vody nebo bylinkových čajů a v rámci možností a osobních preferencí se 
udržovat v dobré fyzické kondici. Už i delší procházka nebo mírné protažení těla 
dokáží zvednout náladu nebo nám alespoň na chvíli dovolí odpočinout si od smutku.

 Přátelé a známí bývají nejistí v tom, jak s pozůstalým mluvit. Někdy prostě 
nelze říct nic, co by potěšilo nebo co by zmírnilo žal. Stačí vyjádření účasti, ochota 
vyslechnout nebo pomoc s praktickými záležitostmi. Truchlící by měli vědět, že 
jsme na dosah a čekáme, až budou připraveni znovu obnovit vztahy, ale nikterak na 
ně nenaléháme.

 Velkou výzvou při procesu truchlení je „dávkování“ smutku. Správné truchlení 
neznamená neustálé utápění se v žalu. Jde spíše o plavbu na vlnách smutku po té, 
co nás blízkost smrti vrhla do studeného moře truchlení. Silný proud nás odnáší od 
zbytků staré pevniny, kterou nenávratně pohltilo moře smutku. Někdy nás velká 
vlna strhne a my se s ní noříme mezi další vysoké vlny. Když jsme skoro na dně, 
nevidíme nic než bolest. Pak nás ta samá vlna začne vynášet vzhůru ke světlu. 
Na vrcholu vlny opět vidíme obzor a na něm možná už i vzdálenou pevninu nebo 
alespoň ostrov klidu v moři truchlení. A pak přijde další sešup. Je důležité vědět, 
že ať už jsme nahoře nebo dole, s každou další vlnou se přibližujeme ke břehu. 
To pěkné v životě nikdy nepřestává existovat. Jen to občas přes smutek nevidíme. 
Plavbu ve studených vlnách, jakkoliv je nežádoucí a nedobrovolná, je lepší 
přijmout jako fakt, jako nedílnou součást naší životní pouti a neztrácet energii 
zoufáním si nad její nutností nebo nářkem nad ztrátou pevné půdy pod nohama. 
Bolest ze ztráty milovaného člověka zůstává konstantní a je nutné ji přijmout. 
Můžeme ale minimalizovat bolest z úvah nad těžkým osudem nebo nespravedlností 
světa. Zdatní plavci se umí soustředit na vše, co bolest nezasáhla. Zaměří se na 
příjemné vjemy a vyhledávají pěkné vůně nebo dobré chutě, užijí si štípání ledové 
vody nebo teplo u krbu, dopřejí si uvolňující masáž nebo saunu. Po delší plavbě 
už většinou zvládají zažívat opět radost nebo se zasmát dobrému vtipu. Někdy 
se sama cesta stane cílem a truchlícímu pomůže vlastní kreativita a iniciativa. 
Setkala jsem se například s mladým tatínkem, jehož prvorozené dítě zemřelo při 
porodu. Svůj intenzivní žal léčil pečením chleba. Pekl každý den a časem pekl tak 
dobře, že si k němu pro voňavý chléb chodili lidé ze širokého okolí. S jejich 
oceněním a radostí se každým dnem o malinký kousek hojily rány na duši a rostl 
pocit smysluplnosti. S pečením přestal, až když se jim narodilo další dítě, o které 
jim bylo dopřáno se starat. V souladu s písničkou od pánů Svěráka a Uhlíře – dělání, 
dělání, všechny smutky zahání.

S nálezy po ztrátě je to složité. Vše, co případně najdeme, leží za plným 
uvědoměním si ztrát. Představa budoucích zisků rozhodně nemůže pocit ztráty 
zmenšit nebo dokonce nahradit. Úmrtím blízkého vždy ztrácíme oporu a stabilitu. 
Ztrácíme člověka, se kterým jsme sdíleli minulost a počítali s ním do budoucnosti. 
Ztrácíme tak část svého já. Vyrovnat se s takovou ztrátou znamená dokonale 
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se osamostatnit, přijmout plnou zodpovědnost za sebe, zcela převzít břemeno 
vytváření další části svého životního příběhu. To chce velkou dávku odvahy a také 
ujištění, že je to možné zvládnout. Teprve když se nám podaří odtruchlit všechny 
tyto ztráty, jsme schopni si uvědomit i některé výhody této nové a z počátku 
nechtěné svobody. Jsme osvobozeni od závazků, které na sebe nechceme sami 
vědomě vzít. Máme větší volnost v rozhodování, protože nemusíme brát na 
zemřelého ohledy. Po překonání ztráty jsme často ve svém novém životě 
pokornější, vědomější a vnímavější vůči sobě, druhým i dobrým věcem na světě 
obecně. S lepším sebevědomím roste schopnost radovat se, ale také lehkost při 
překonávání překážek.

Někdy pomáhá vyslechnout si životní příběh lidí, kteří se potkali a vyrovnali 
s velkými životními ztrátami. Nejde o to je napodobit nebo se srovnávat. Můžeme 
se ale nechat inspirovat. Zprostředkovaná zkušenost se zvládnutým procesem 
truchlení nám dodá naději, že smutek jednou přebolí, stane se naší součástí a my 
díky němu budeme žít vědoměji náš život. O nalézání odvahy, síly a nového smyslu 
života po ztrátě nejbližších vypráví s velkou upřímností a notnou dávkou humoru 
například romány Tisíce metrů ode dna (autorka Jasmin Schreiber) nebo Když 
panda tančí (autor James Gould-Bourne). Příběhy vypráví o lidech, kterým se 
zpracováním ztráty blízkého člověka podařilo najít sama sebe.

Jolana Bucková
psycholožka ze soukromé poradenské praxe v Brně

jolana.buckova@gmx.net

LÉČIVÁ  SÍLA  PŘÍRODY

Sezona sběru květů a listů léčivých bylin je za námi, ale pokračujeme dále 
sběrem  léčivých kořenů. Sluníčko jako by  předalo svou zář do listů stromů 
a léčivou sílu shromažďuje do kořenů rostlin.

Ale nejdřív se vraťme na chvíli zpět do horkého léta. Sókratés je znám svým 
citátem “Vím, že nic nevím.“ Tak i já vím o bylinkách stále pramálo. Proto 
navštěvuji různé kurzy a semináře s vyhlášenými bylináři, jako  Vláďa Vytásek, 
dlouholetý bylinář a opravdový znalec léčivých bylin. Mohu říct, že je mým 
učitelem. Proč o tom píši. V každé oblasti naší republiky rostou různé druhy bylin. 
Například světlík lékařský, který roste na horách nebo zase vřes je hojný 
v Hnánicích za Znojmem atd.

Toužila jsem vidět světlík lékařský, tak jsem se zúčastnila  třídenního kurzu 
v Bílých Karpatech na Lopeníku. Nádherná krajina. Večer asi o půl deváté, už byla 
tma, jsme šli v malých skupinách na louku hledat bylinku, kterou jsme nikdo,mimo 
Vládi, nikdy neviděli. Došli jsme k louce a na pokyn bylináře jsme měli hledat 
světlík, podotýkám za tmy. Nemusela jsem ho hledat, zářil po celé louce. 
Ta energie, síla té byliny a radost z mé i bylinářovy strany  je nepopsatelná. Byli i 
tací, kteří chodili po louce a šlapali po něm a neviděli ho. Nebo jsou i lidé, kteří 
neustojí tu silnou energii a musí dané místo opustit.

Snad prý rostl i u nás v nížinách, ale vlivem znečištění půdy tady vyhynul. 
Má nádherné drobné květy, které se večer nezavírají a září svojí silnou energií 



25

do krajiny. Světlík je spojován svými účinky 
k oplachům zanícených očních víček nebo 
zánětu spojivek, ale on také odstraňuje 
bolesti žaludku, snižuje vysoký krevní tlak a 
pomáhá při zánětu žil. Nejlépe je užívat 
světlík v březnu. Tehdy nám svojí silou očistí, 
prosvětlí a posílí žlučník a játra. Další 
bylinkový zážitek se mi stal u našich sousedů. 
V obci Lesonice byla vybudována malá 
přehradní hráz, určitě s ohledem na faunu 
a flóru. Krásný kus přírody, vřele doporučuji 
k prohlídce a pro bylinky učiněný ráj. 
Co možná mnozí z vás nevědí, tak v této 
lokalitě hojně roste rozrazil potoční. Je ho 
tam dost pro všechny. Proč tam asi v takové 
hojnosti roste? Zřejmě ho většina obyvatel, 
nejen v Lesonicích, potřebuje. Je nejléčivější 
ze všech rozrazilů. Čistí krev, pomáhá při 
zánětu plic, astmatu, při ledvinových 
potížích. Podporuje tvorbu slinivkových 
enzymů a snižuje cholesterol. Rozrazil 
potřebuje dvouminutový odvar a dvacet 
minut nechat vyluhovat. 

Letní zážitky se přehouply do podzimu 
a léčivé kořeny nabírají na síle. Mezi léčivé 
kořeny se řadí  všechna kořenová zelenina, 
kterou běžně používá každá rodina. Ráda vás 
seznámím s léčivým kořenem, pro mnohé 
z nás obtížným plevelem a tím je pýr plazivý. 
Je třeba ho brát jako rostlinného kamaráda 
s mnoha léčivými účinky. Po pětiminutovém 
odvaru posiluje a tonizuje organizmus. Čistí 
ledviny, rozrušuje močové a ledvinové 
kameny. Regeneruje sliznice, které potahuje 
slizem. Zlepšuje trávení, hospodaření 
s inzulínem, upravuje látkovou výměnu, čímž 
řeší i kožní nemoci. Podporuje správnou 
činnost jater a žlučníku a zlepšuje dýchání. 
Urychluje rekonvalescenci po užívání 
antibiotik a chemoterapii.

Podzim nám barví přírodu do zářivých, 
teploučkých barev. Dosáhli jsme vrcholu. 
Hodnotíme  výsledky své práce, úspěchy 
i neúspěchy, jednotlivé etapy, oceňujeme 
zkušenosti. Je čas se zastavit, připravit se na 
návrat do nitra a do přirozeného koloběhu 
života.

Zdeňka Bognerová
obrázky použity z www.google.com

světlík lékařský

rozrazil potoční

pýr plazivý
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ZAJÍMAVOSTI  KOLEM  POČASÍ

 červenec  2022  srpen  2022  září 2022

nejnižší noční teplota
 

+10
 

°C
 

+12
 

°C
 

+2 °C
nejvyšší noční teplota

 
+20

 
°C

 
+19

 
°C

 
+16 °C

průměrná noční teplota

 

+15

 

°C

 

+16

 

°C

 

+10 °C
nejnižší denní teplota

 

+19

 

°C

 

+15

 

°C

 

+13 °C

nejvyšší denní teplota

 

+34

 

°C

 

+32

 

°C

 

+25 °C

průměrná denní teplota +27 °C +26 °C +17 °C
celkové srážky 108 mm 194 mm 44 mm

V červenci bylo 18 dnů jasno a polojasno, dále oblačno. Celkem 12 dní foukal 
vítr, 6x byla bouřka, dne 26. 7. napršelo 48 mm. Dne 13. 7. byl superúplněk.

V srpnu bylo 17 dnů jasno nebo polojasno, dále oblačno a zataženo. Občas 
foukal silný vítr, zvláště pak při bouřkách. Dne 5. 8. bylo na slunci naměřeno 
+ 52 °C, ve dnech 22. 8. napršelo 62 mm a 28. 8. 58 mm srážek. Na konci měsíce 
odletěly vlaštovky.

V září bylo 20 dnů oblačných, 7 dní foukal vítr a dne 23. 9. byl přízemní mrazík.
Jaroslava Vespalcová

CO  JE  PSÁNO  V  KRONIKÁCH 

ROK 1956 

(pokračování)
Výchova a chování mládeže je v poslední době neuspokojivé a působí oprávněné 

starosti. Je potřeba, aby se na zlepšení chování mládeže zamýšlela celá veřejnost 
a všichni občané, zejména ve svých obcích. Proto byla dne 27. 9. uspořádána v naší 
obci veřejná schůze občanů a všech složek, které se zúčastnilo přes 50 
návštěvníků. Na této schůzi bylo projednáno a přijato usnesení ke zlepšení chování 
a výchovy mládeže v naší obci.

Veřejná schůze občanů, veřejných složek, rodičů či národní a střední školy 
a vedoucích Jednot, konané dne 27. září 1956:

Výnosem ministerstva školství ze dne 3. 10. 1955 o ochraně mládeže před 
škodlivými vlivy stává se znamenitým pomocníkem všech, které současný stav 
výchovy a chování naší mládeže vážně zneklidňuje. Na provádění tohoto výnosu se 
mají vedle školy a rodiny podíleti četné jiné instituce a orgány a vlastně celá 
veřejnost. Z tohoto důvodu byla svolána dnešní veřejná schůze, jejímž výsledkem 
je následující usnesení, kterým přejímají jednotlivé složky a orgány tyto výchovné 
úkoly:

I. Učitelé škol:
1/ Při veškeré výchovné práci se budou opírati o pravidla školního řádu 

a vysvětlovati žákům, že se mají vždy a všude chovati slušně.
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2/ Nepřipustit, aby děti a mládež do 15 let navštěvovaly taneční zábavy určené 
pro dospělé a večerní divadelní, filmová a jiná představení. Učitelé, bydlící 
v obvodu školy, budou náhodnými kontrolami zjišťovati, dodržují-li děti a mládež 
do 15 let ustanovení o večerní době (tj. v říjnu až březnu do 20 hodin, v dubnu až 
září do 21 hodin).

3/ Učitelé národní školy vypracují pro žáky své školy přesný pořádek (režim) 
dne, který bude mít každý žák vyvěšený doma a jehož plnění budou učitelé 
kontrolovati v mimoškolní době návštěvou domácností.

4/ Učitelé střední školy ve Vémyslicích vypracují podobný režim pro žáky své 
školy z Petrovic, jehož plnění žáky budou kontrolovati učitelé zdejší národní školy 
a náhodně i učitelé střední školy z Vémyslic.

5/ Učitelé zdejší národní školy i střední školy ve Vémyslicích účinně povedou 
své žáky k abstinentismu a nekuřáctví.

II. Rodiče předškolních dětí a rodiče žáků národní a střední školy:
1/ Budou dbáti na dodržování režimu dne svými dětmi.
2/ Nepřipustí večerní toulání svých dětí po vesnici v zimním období po 20. 

hodině, v letním období po 21. hodině.
3/ Nedovolí svým dětem a mládeži do 15 let návštěvy žádného večerního 

divadelního, filmového a jiného představení ani nebudou své děti na tato 
představení brát s sebou. (Včetně tanečních zábav!!).

4/ Nedovolí svým dětem přístup do hostinců, ani nebudou brát své děti 
do hostinců s sebou.

5/ Neposkytovat dětem příležitost, aby se předčasně učily kouřit a pít lihoviny. 
Nebudou děti posílat kupovat lihové nápoje, tabákové výrobky a zápalky.

6/ Budou vychovávat své děti ke správnému poměru k penězům, k šetrnosti a ke 
skromnosti.

7/ Nebudou před dětmi kritizovat práci školy a učitelů a o učitelích jako 
vychovatelích svých dětí budou se vyjadřovati slušně a vždy respektovati 
výchovnou autoritu učitelů.

III. Místní národní výbor:
1/ MNV se postará, aby dětem a mládeži do 15 let nebyla dovolena účast na 

tanečních zábavách a večerních představeních. Všichni členové MNV budou plnění 
tohoto výchovného úkolu soustavně sledovati a případné přestupky hlásit 
ředitelstvím škol nebo příslušným orgánům VB a v prvé řadě upozorní na to rodiče 
žáka.

2/ Nebude vydáno povolení pořádati taneční zábavy a jiného představení bez 
předchozího schválení a potvrzení OB a doložky, že pořadatel je zodpovědný za to, 
že mládeži do 15 let bude zamezen přístup na toto představení.

IV. Veřejná bezpečnost:
1/ Všímat si, nepotulují-li se děti po vesnici večer. Takové děti zavést domů 

a poučiti rodiče o nebezpečí, kterému jsou děti večer na vesnici vystaveny nebo na 
přestupky upozornit ředitele škol.

2/ Namátkovými kontrolami zjišťovati, nechodí-li děti a mládež do 15 let na 
večerní taneční, divadelní, filmová a jiná představení.

3/ Kontrolovat, nejsou-li mládeži do 18 let podávány nebo prodávány lihoviny 
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(§ 213 trest. zákona). Na kuřáky mezi dětmi a mládeží do 15 let upozorňovat 
ředitele škol a rodiče.

4/ Zakročovat proti nevhodnému jednání dospělých osob před dětmi a mládeží.

V. Vedoucí a prodavači Jednot:
1/ Nebudou podávati ani prodávati alkoholické nápoje mládeži do 18 let 

(nezletil.) ve smyslu § 213 trest. zákona.
2/ Nebudou prodávati dětem a mládeži tabákové výrobky, mají-li podezření, že 

je kupují pro vlastní potřebu, po případě upozornit na to rodiče a ředitele neb 
učitele škol. Zápalky nebudou dětem a mládeži do 15 let prodávati vůbec!

3/ Sledovati slušné a zdvořilé chování dětí a mládeže v prodejnách a přestupky 
hlásiti rodičům a ředitelstvím škol.

4/ Zakročovat proti nevhodnému chování a jednání dospělých občanů před 
dětmi a mládeží v místnosti prodejny.

VI. Veřejné složky (ČSPO, ČSM, mysl. společnost, VŽ, ČSČSK) a pořadatelé 
tanečních, divadelních, filmových, estrádních a jiných představení:

1/ Nedovolit dětem a mládeži do 15 let, tedy ani ne dětem předškolního věku 
přístup na žádný podnik, který není dětem a mládeži přístupný. Každý večerní 
podnik je dětem a mládeži do 15 let nepřístupný!

2/ Zamezit dětem a mládeži do 15 let přístup na taneční zábavy v době denní. 
3/Pokud je divadelní, filmové a jiné představení přístupné dětem a mládeži do 

15 let, mají děti a mládež do 15 let na tato představení přístup jen tehdy, končí-li 
v zimní době (říjen až březen) do 20 hodin, v letní době (duben až září) do 21 hodin.

4/ ZO ČSM v Petrovicích bude pořádati veškeré schůze a akce pro své členy z řad 
mládeže do 15 let tak, aby bylo zachováno ustanovení o večerní době – v létě 
ukončit do 21 hodin, v zimním období do 20 hodin.

5/ Za dodržování těchto ustanovení jsou zodpovědni pořadatelé a funkcionáři 
příslušných složek.

VII. Veřejnost (všichni občané):
1/ Všichni občané všímají si chování dětí a mládeže na veřejnosti a případy 

neukázněného chování žáků oznamují ředitelstvím škol. V hromadných dopravních 
prostředcích upozorňují na neukázněné chování dětí a mládeže řidiče. Ve spo-
lupráci s řidiči a průvodčími znemožňují nepřístojné chování dospělých cestujících 
před dětmi a mládeží a trvají na tom, aby nebyli do dopravních prostředků puštěni 
opilci.

2/ Všichni občané budou vždy svým chováním a příkladem respektovat 
přítomnost dětí, výchovnou autoritu školy a učitelů tak, aby se společným úsilím 
podařilo vychovati z naší mládeže ukázněné, charakterově pevné a vlastenecky 
zanícené občany naší krásné vlasti.

Tyto výchovné úkoly přijímají veřejné složky a občané nikoliv proto, že je to 
nařízeno, ale především proto, že jsou o jejich správnosti sami přesvědčeni. 
Budou-li dobře vychováni dospělí občané, budou jistě s to správně vychovat děti 
a mládež a ochránit je před škodlivými vlivy. 

pokračování příště
pozn. redakce: Jedná se o opis zápisu v obecní kronice
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INZERCE

Tato obsáhlá publikace uznávaného 
fotografa Zdeňka Vošického nám 
představuje jižní Moravu ze všech úhlů 
pohledu. Petrovice jsou zde zastoupeny 
hned na čtyřech stranách. Pokochejte 
se pohledem na úchvatné snímky, jistě 
tu  najdete i  spoustu insp i rac í 
k výletům. Jihomoravský kraj si tuto 
knihu vybral jako reprezentační titul 
k 1200. výročí Moravy.

Možno k zakoupení na obecním 
úřadě v Petrovicích za cenu 620 Kč.

PĚKNÁ KNIHA 
BY POD STROMEČKEM NEMĚLA CHYBĚT
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31Společná fotografie všech stárků po nedělním zavádění u máje.

Nejstaršími stárky byli o letošních hodech Jan Hynek a Terezie Slámová.

Nejmladšími stárky byli Štěpán Čepera a Patricie Tomečková.
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Ve dnech 23. – 24. září se konaly volby do zastupitelstva obce. 

Nově zvolení zastupitelé pro období 2022 – 2026:
zleva: Radek Ondráček, Jana Čeperová, Roman Hájek, Lenka Komáková, Irena Závišková, 

Jana Kolkopová, Helena Janštová, Arnošt Dyml, Blanka Bodanská.


