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ZZEE    ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ     ZZAASSTTUUPPII TTEELL SSTTVVAA    OOBBCCEE  
========================================================= 

Na svém 4. zasedání ze dne 13. ledna 2011 

• Starostka informovala ZO o setkání starostů okolních obcí v Moravském 
Krumlově 

• ZO schválilo provedení oprav v MŠ: demolice komínu od kotle na tuhá paliva, 
pořízení bezpečnostních vchodových dveří u hlavního vchodu s průhledným 
oknem, dobudování chodníku ze zámkové dlažby na školní zahradě. 

• ZO schválilo sponzorský dar v hodnotě 20 000 Kč pro dechovou hudbu 
Petrovanka na nákup nové aparatury a pořádání akce „4. večer při dechovce“ 
konané dne 29.4.2011. Na tuto akci ZO schválilo bezplatný pronájem sálu. 

• ZO schválilo konání Hasičského plesu dne 22.1.2011. 

• ZO schválilo změnu předsedy finančního výboru. Novým předsedou se stává 
Bohumír Vespalec. 

Na svém 5. zasedání ze dne 28. ledna 2011 

• ZO schválilo návrh inventarizační komise na vyřazení starého, opotřebovaného     
a  nefunkčního majetku (seznam viz příloha) z evidence. 

• ZO schválilo uzavření Smlouvy na výkon přestupkové agendy s městem 
Moravský Krumlov. 

• ZO schválilo uspořádání sbírky použitého ošacení pořádané Občanským 
sdružením Diakonie Broumov v termínu 11. - 15. 4. 2010. 

• ZO neschválilo žádost o odkup části obecního pozemku č.1699/2 za domem č.p. 
100 podanou žadateli. 

• ZO posoudilo cenové nabídky na pořízení nábytku do kanceláře starostky od firem 
D-Fortel, Truhlářství Josef Reiter a Truhlářství Jiří Vespalec. Po jejich 
vyhodnocení schválilo nabídku od Jiřího Vespalce v ceně 41 125 Kč bez DPH. 

• ZO schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje do výše cca 400 000 Kč na drobné opravy obecních budov 
(mateřská škola, obecní úřad, obecní knihovna). Přípravou pověřilo starostku        
a místostarostu. 

• Starostka informovala ZO o provedené kontrole ze SZIF na akci Rekonstrukce 
kulturního domu. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. 

Na svém 6. zasedání ze dne 9. února 2011 

• Starostka seznámila ZO s návrhem rozpočtu na rok 2011, zastupitelé přednesou 
své připomínky a návrhy na příštím zasedání. 

• Starostka informovala ZO o aktuálním stavu přihlášek na VPP, vyhodnocení bude 
provedeno po uzávěrce příjmu žádostí 15.2.2011 
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• Starostka seznámila ZO s informacemi z porady starostů okresu Znojmo, které ze 
zúčastnila ve Znojmě dne 9.2.2011. 

• ZO projednalo možnost nového uchycení opony v kulturním domě. Práce provede 
firma Jelínek nástrojařství do 15.3.2011. 

Na svém 7. zasedání ze dne 24. února 2011 

• ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2011. Tento bude vyvěšen na úřední desce. 

• ZO schválilo Zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
podle stavu ke dni 31. 12. 2010. 

• ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky mateřské školy o přerušení provozu MŠ 
v době jarních prázdnin. 

• ZO projednalo a schválilo návrh na rozdělení výsledku hospodaření mateřské 
školy za rok 2010. Výsledek hospodaření ve výši 70.017,72 Kč bude rozdělen 
v poměru 60 % do fondu odměn a 40% do rezervního fondu. 

• ZO vzalo na vědomí Výkaz zisku a ztráty a rozvahu – bilanci příspěvkové 
organizace MŠ Petrovice sestavené ke dni 31. 12. 2010. 

• Starostka informovala ZO o konání valné hromady Energoregionu 2020                
a o školení starostů měst a obcí k problematice krizového řízení, kterého se 
zúčastnila dne 24. 2. v Rosicích. 

• ZO rozhodlo o úhradě příspěvků na obědy v jídelně mateřské školy pouze pro 
důchodce ve výši 19 Kč na 1 oběd. 

• ZO schválilo prominutí poplatku za pronájem sálu kulturního domu na hasičský 
ples. 

• ZO schválilo konání dětského maškarního karnevalu a Masopustní zábavy dne    
5. 3. 2011. 

Na svém 8. zasedání ze dne 10. března 2011 

• ZO přijalo záměr na prodej stavebních parcel ve vlastnictví obce pro výstavbu 
rodinných domů. Jedná se o parcely č. 69 o výměře 1189 m2, č. 70/1 o výměře 
1198 m2 a č. 105/12 o výměře  41 m2. Záměr bude vyvěšen na úřední desce. 
Upřednostněni budou žadatelé z řad místních mladých rodin. Cena pozemků bude 
určena po zasíťování parcel se zohledněním místně obvyklých cen. 

• ZO schválilo Dodatek č.12 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu pro 
obec Petrovice s firmou AVE komunální služby s. r. o., pobočka Třebíč. 

• ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce a.s. Jedná se o věcné 
břemeno na kabelovou přípojku nízkého napětí k domu č.p. 62. 

• ZO schválilo přijetí jednoho pracovníka na VPP a pověřilo starostku, aby zjistila 
aktuální informace o možnostech jeho přijetí a požádala ÚP o výjimku na 
zaměstnání M. Prokopa.   

• Starostka informovala ZO o zprovoznění nové verze internetových stránek obce. 
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• ZO projednalo přípravu organizace setkání důchodců okolních obcí, které se bude 
konat 29. května v kulturním domě. 

• ZO schválilo zvýšení místního poplatku za likvidaci stavební sutě s platností od 
15. 3. 2011, a to: traktorová vlečka 200 Kč, přívěs za osobní auto 50 Kč, záloha za 
půjčení klíče 200 Kč. 

• Starostka informovala o aktuálním stavu zpracování územního plánu obce             
a o konání schůzky s projektanty Štěrbou a Látalem o přípravě projektu na 
splaškovou kanalizaci dne 23.3.2011. 

• Místostarosta informoval ZO o průběhu rekonstrukce obecní internetové sítě. 

Na svém 9. zasedání ze dne 24. března 2011 

• ZO projednalo zajištění přípravy organizace setkání důchodců okolních obcí, které 
se bude konat 29. května v kulturním domě. 

• ZO schválilo vypuštění části kanalizační stoky ke kulturnímu domu na parcelách 
číslo 13 a 37 z projektové dokumentace splaškové kanalizace.  Tato část bude 
řešena později. 

• ZO uložilo starostce oslovit firmu Ratifico s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, Praha 8 
ohledně možnosti zpracování žádosti o dotaci na splaškovou kanalizaci v naší 
obci. Tuto firmu předchází dobrá pověst z okolních obcí.  

• ZO uložilo starostce projednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, pracoviště Znojmo možnost získání parcel č. 13 a 37 kolem 
kulturního domu do vlastnictví obce. 

• ZO vzalo na vědomí prodloužení platnosti Koncepce zabezpečení lékařské služby 
první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji do 
30.6.2011, schválené zastupitelstvem Jihomoravského kraje. 

• ZO schválilo žádost městyse Vémyslice o úhradu neinvestičních nákladů na 
Základní školu Vémyslice na rok 2011 za 9 žáků z naší obce ve výši  55.797,- Kč. 

• ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (ze stavby 
„Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“) mezi Jihomoravským krajem a obcí 
Petrovice. 

• Zastupitel Bohumír Vespalec informoval o zasedání mikroregionu 
Moravskokrumlovsko a aktuálních změnách v tomto sdružení obcí. 

• ZO uložilo starostce projednat přípravu zasíťování stavebních parcel „Farská 
zahrada“. 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZO  

7.4. * 21.4. * 5.5. * 19.5. * 2.6. * 16.6. * 30.6.2011 

vždy v 19:30 hodin 

========================================================= 
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II NNFFOORRMM AACCEE    OOBBČČAANNŮŮMM   

========================================================= 
 

SBĚR  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU 
Ve čtvrtek 7. dubna 2011 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu, včetně 
zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.  
Jedná se o tyto druhy odpadu: 

- televizory, rádia, ledničky, mrazničky,olověné akumulátory, zářivky, výbojky 
- barvy v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev či škodlivin, vyjeté 

oleje, pneumatiky (všechny druhy) 
- pračky, trouby, sporáky, vysavače, žehličky, šicí stroje 
- elektrické hodiny, elektrické hudební nástroje, elektrické hračky 
- monitory, tiskárny, notebooky, telefonní přístroje, faxy, kalkulačky 
- ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné domácí elektrické spotřebiče 

Uvedený odpad můžete předat pracovníkům firmy AVE, kteří přijedou do naší obce 
se speciální svozovou technikou. Pokud máte o tuto službu zájem, přistavte odpad 
večer před svozem nebo nejpozději do 6.00 hodin ráno výše uvedeného svozového 
dne před svůj dům na viditelné místo. V případě nejasností se můžete obrátit přímo 
na svozovou firmu: 

AVE komunální služby, s. r. o., Hrotovická 1202, Třebíč, tel.: 568 845 856 
 

 
SVOZ  OBJEMNÉHO  ODPADU 
 
Ve čtvrtek 5. května 2011 proběhne v naší obci svoz objemného odpadu 
z domácností. Každý občan má tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální 
odpad, který prosím přistavte nejpozději do 6 hodin ráno v uvedený den přes svůj 
dům. 

Do objemného odpadu patří: 
� Části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace 
� Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob         

na směsný komunální odpad 

Do objemného odpadu NEPATŘÍ: !!!  
� Stavební suť, výkopová zemina, autovraky 
� Předměty obsahující nebezpečné odpady, např. autobaterie, oleje, barvy, jedy, 

zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení, a dále pneumatiky, kovové 
předměty, živnostenský odpad 
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Nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  

i pracovní příležitost 

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
 

v y h l a š u j e 
 

SSBBÍÍ RRKK UU    PPOOUUŽŽII TTÉÉHHOO    OOŠŠAACCEENNÍÍ   
 

• letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské) 
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
• látky (minimálně 1 m2, nedávejte nám odřezky látek) 
• domácí potřeby – nepoškozené nádobí různých barev, skleničky 
• vatované přikrývky, polštáře, deky 
• obuv – veškerou nepoškozenou 

 
Textil přineste čistý, nepožadujeme však doklad z čistírny! 

 
Věci, které vzít nemůžeme: 

o ledničky, televizory, počítače a jinou elektroniku 
o matrace, koberce 
o nábytek 
o jízdní kola a dětské kočárky 
o znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční v naší obci tyto dny: 

 

pondělí 11. dubna 2011      18.00 – 19.00 hodin 
středa   13. dubna 2011   18. 00 – 19.00 hodin 
sobota  16. dubna 2011   18.00 – 19.00 hodin 

 

Kulturní d ům Petrovice – boční vchod do sálu. 
 
Věci přineste v igelitových pytlích nebo krabicích, aby se nepoškodily transportem. 

DĚKUJEME  ZA  VAŠI  POMOC! 
 

Více informací na www.diakoniebroumov.org     
tel.: 224 316 800 – 224 317 203    
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OZNÁMENÍ  PRO  OBČANY 
 
Zastupitelstvo obce oznamuje občanům, že poplatek za likvidaci stavební suti 
v bývalé cihelně je 200,- Kč za traktorovou vlečku a 50,- Kč za autovlek. Klíče od 
skládky se vydávají v úřední dny na obecním úřadě a nově se za půjčení klíče vybírá 
záloha 200,- Kč. 
K tomuto kroku bylo nutno přistoupit z důvodu, že někteří občané nevraceli klíč        
a navíc ho poskytovali i ostatním. Myslíme si však, že už možnost vyvážet suť 
v rámci katastru, natož cena, je „nadstandardní“.  Pokud se někdo zajímá o ceník 
stavebních firem za odvoz suti, zjistí, že mnohde se ceny vyšplhají za hranici 
tisícikoruny!  
Jsme velice rádi, že nám AGRO družstvo vychází maximálně vstříc a dle potřeby 
shrne odpad a upraví terén skládky. Na uhrazení faktur za tyto práce slouží vybrané 
poplatky. Proto věříme, že vzniklé opatření každý z vás vezme na vědomí a pochopí 
rozhodnutí ZO.  
Zároveň prosíme občany, 
aby respektovali účel 
skládky a vyváželi tam 
POUZE stavební suť. V obci 
máme za kulturním domem 
kontejnery na sklo, plasty a 
papír, proto každý z nás má 
možnost bezplatně vyhodit i 
tříděný odpad. Na skládce se 
čím dál častěji (z 
nepochopitelných důvodů) 
objevují plastové pytle,  
papírové krabice, polystyren, elektrospotřebiče a jiný domovní odpad. Dvakrát ročně 
objednává obec svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Pokud vám vaše 
spotřebiče doslouží, vyčkejte laskavě na hromadný svoz.  

Děkujeme za pochopení. 
   
 

 
Myslivecké sdružení Petrovice žádá majitele psů, aby své pejsky nenechávali volně 
pobíhat v přírodě. Narušují tak bažantům klid při snůšce. 

Děkujeme za vstřícnost. 
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LÉKA ŘSKÁ  SLUŽBA  PRVNÍ  POMOCI 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo prodloužení termínu platnosti 
Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské 
pohotovostní služby v Jihomoravském kraji: 
 

• Nemocnice Ivančice  
LSPP pro dospělé     všední den 17.00 – 22.00 
      víkendy a svátky 8.00 – 20.00 

• Nemocnice Znojmo 
Znojmo, Vídeňská tř. 8 
- LSPP pro dospělé   všední den 17.00 – 22.00 
      víkendy a svátky 8.00 – 20.00 
Znojmo, MUDr. J. Janského 11  
- LSPP pro děti    všední den 17.00 – 22.00 
      víkendy a svátky 8.00 – 20.00 
- služba ohledání zemřelých 
  pro okres Znojmo   všední den 18.00 – 6.00 
      víkendy a svátky nepřetržitě 

• Brno 
Úrazová nemocnice , Ponávka 6 
- LSPP pro dospělé   všední den 17.00 – 7.00 
      víkendy a svátky nepřetržitě 
 
- LSPP stomatologická   všední den 17.00 – 7.00 
      víkendy a svátky nepřetržitě 
FN dětské medicíny, Černopolní 9 
- LSPP pro děti    všední den 17.00 – 7.00 
      víkendy a svátky nepřetržitě 
K. E. I. pharma, Koliště 47 
- lékárenská pohotovostní služba vždy nepřetržitě 

 

 

REKONSTRUKCE OBECNÍ BEZDRÁTOVÉ INTERNETOVÉ SÍT Ě  

V průběhu měsíce března probíhaly práce na modernizace 
obecní bezdrátové sítě na technologii 5,4 GHz. Během ní 
došlo k rekonstrukci obou vysílacích zařízení v lokalitách na 
hřišti a u kostela a převedení části uživatelů do pásma 5,4 
GHz. Pro dokončení akce zbývá úprava zařízení několika 



9 

uživatelů, což bude provedeno v první polovině měsíce dubna. Náklady na 
modernizaci hradí obec. Současně s došlo k navýšení kapacity sítě, jejímž důsledkem 
bude zvýšení její propustnosti a rychlosti připojení uživatelů při zachování stávajících 
cen. Po dokončení akce budou všichni uživatelé o změnách informováni. 

Během prací při rekonstrukci docházelo k občasnému přerušení internetového 
připojení, za což se všem uživatelům omlouváme. 

Navýšení kapacity sítě umožňuje připojení dalších uživatelů. Případní zájemci se 
mohou přihlásit na obecním úřadě nebo u starostky či místostarosty. 

 
 
========================================================= 

      ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA    MM AATTEEŘŘSSKK ÉÉ    ŠŠKK OOLL YY  

========================================================= 
 
ZÁPIS DĚTÍ V MATE ŘSKÉ ŠKOLE V PETROVICÍCH  
 
    Ve středu 9. března 2011 proběhl           
v Mateřské škole v Petrovicích zápis dětí  
pro školní rok 2011/2012. V tento den se 
společně se svými rodiči přišlo do naší 
mateřské školy podívat celkem 13 dětí z 
Petrovic, Lesonic, Dobelic a Moravského 
Krumlova, a to 8 chlapců a 5 děvčat ve 
věku od necelých 2 do 4 let. V současné 
době má naše mateřská škola přechodně do 
roku 2014 navýšenou kapacitu na 25 dětí, 
která je v letošním školním roce plně 
obsazena, a jelikož máme 13 dětí 
předškoláků (z toho však pravděpodobně 4 dětem bude udělen odklad školní 
docházky), budeme mít pro školní rok 2011/2012 celkem 9 volných míst. Z tohoto 
důvodu ředitelka školy doporučila rodičům dětí mladších 2 let nepodávat žádost o 
přijetí do mateřské školy, neboť i školský zákon říká, že mateřská škola je školou pro 
děti ve věku od 3 do 6 let. Z přijatých 11 žádostí o umístění dítěte v mateřské škole 
bude tedy pravděpodobně vyhověno pouze žádostem v počtu 9, a to dle kritérií k 
přijímání dětí do MŠ dětem přihlášeným k celodenní docházce a dle data narození 
dítěte, tzn. s věkem 3 let dosaženým nejpozději do konce listopadu 2011. 
   V závěru chci za kolektiv všech zaměstnanců i dětí z naší mateřské školy popřát 
všem novým dětem, aby se jim v naší škole od září 2011 líbilo zrovna tak, jako při 
samotném zápisu... 

Zdeňka Müllerová, ředitelka MŠ 
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========================================================= 

  
II NNFFOORRMM AACCEE    ZZ  KK NNII HHOOVVNNYY  

=========================================================  
 
NOVÁ  SLUŽBA  OBČANŮM 

Místní knihovna Petrovice oznamuje občanům, 
že od dubna 2011 poskytuje službu balení knih  

za jednotný poplatek 5,- Kč za kus. 
Do průhledné fólie vám zabalíme vaše   knihy 

    brožury 
    atlasy 
    noty 
    učebnice… 

Otvírací doba knihovny:   pátek  17.00 – 19.00 hodin 
 
 
========================================================= 
 

        UUSSKK UUTTEEČČNNĚĚNNÉÉ    AAKK CCEE  
 
========================================================= 
 
TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 
 
Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí vánoční 
tradice a poselstvím dobré vůle, radosti a solidarity, 
která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci 
prostřednictvím Charity osobám s mentálním           
a tělesným postižením, nemocným, umírajícím, 
trpícím a sociálně slabým lidem. Sbírka nejen 
navazuje na tradici svátků Tří králů, ale současně se 
ji snaží obnovit a posilovat. Snaží se vytvářet 
vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. 

Od roku 2005 se do této akce zapojila i naše obec. 
Letos se konala v neděli 9. ledna 2011, vesnici 
obcházely dvě skupinky dětí s vedoucími. Skupina 
děvčat – Sabina Cyrková, Jana Závišková, Gabriela 
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Velebová s vedoucí Helenou Janštovou a skupina chlapců – Jan Hynek, Ondřej 
Záviška a Radek Kovář s vedoucím Josefem Hercíkem. Celkem se v naší obci 
vybrala částka 13 653,- Kč a tyto peníze slouží znojemské charitě, která je poskytuje 
lidem v nouzi. V letošním ročníku bylo vydáno celkem 383 pokladniček a celkový 
výtěžek činí 1 504 005,- Kč. 

 

HASIČSKÝ  PLES 

V sobotu 22. ledna 2011 se konal tradiční ples, který pořádají místní hasiči. Pobavit 
se, zatančit a pokusit štěstí v tombole přišlo na dvě stovky lidí. Až do brzkých 
ranních hodin vyhrávala dechová hudba Petrovanka, kterou střídala skupina Fa-Mi-
Ro. Ples se vydařil a už nyní se těšíme na příští rok. 

 

VŘELÉ  DÍKY  VŠEM 

Již druhým rokem se v naší obci konala domácí vesnická zabíjačka. Všichni      
o zabíjačce víme své, co všechno je třeba připravit, než jsou takové jitrničky a jelítka 
hotové. 

 Toto vše za nás, kteří jen 
baštili, musel někdo udělat a já 
věřím, že udělal rád, jednak to 
stmeluje lidi a je u toho legrace. 
Příprava a vyčištění kotlů, umytí 
nádob na míchání, vaření krup, 
loupání česneku a cibule a jiných 
prací, bez kterých se zabíjačka 
neobejde, dá spoustu práce. Jen 
než se takový vepřík rozporcuje 
a dá vařit do kotlů – a to byli 
vepři dva, jinak by to naši 
vesnici nepodělilo. Bílá i černá 
polévka chutnala jistě všem, 
ovárek i tlačenka též byla stoprocentní, zkrátka a dobře, všechno se povedlo, bylo 
výborné chuti a vysoké kvality. Takový zabíjačkový guláš – ten opravdu neměl 
chybu.  

 Každý, kdo zavítal na místní hřiště, měl možnost ochutnat, na co dostal právě 
chuť a někteří ochutnáváme dodnes. Voňavé sádlo a na to tvarůžek nám letošní 
zabíjačku bude připomínat ještě delší dobu. 

 Proto vám všem, kteří jste nám, spoluobčanům, tyto zabíjačkové dobroty 
připravili, patří VŘELÝ DÍK! 

S pozdravem a poděkováním B. Cyrková 
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MASOPUSTNÍ  PRŮVOD 

Sobota 26. února patřila 
v Petrovicích masopustnímu 
průvodu. Již deset let obchází 
místní nadšenci pro tradici 
celou vesnici, dům od domu 
nalévají spoluobčanům něco 
dobrého k pití a zároveň zvou 
na masopustní zábavu. Letos 
obcházela naši obec dvacítka 
masek za hudebního 
doprovodu skupiny Fa-Mi-Ro 

(František Jaroš, Michal Hlaváč a Roman Hrdina), atmosféra byla skvělá a celé akci 
přálo i počasí. Některé hospodyňky jsou už na „masky“ připraveny a podávají 
k občerstvení samé dobroty – uzené, tlačenku, obložené chleby, bramborové řízečky 
a nechybějí samozřejmě koblihy. Děkujeme všem spoluobčanům za finanční 
příspěvek na pořádání masopustní zábavy a rovněž za občerstvení a vlídné přijetí ve 
vašich domovech. 

 

MASOPUSTNÍ  ZÁBAVA 

Následující sobotu (5. března) se 
uskutečnila „Masopustní zábava“. 
K tanci a poslechu hrála opět skupina Fa-
Mi-Ro, díky štědrým sponzorům byla 
připravena skutečně bohatá - přebohatá 
tombola a taktéž nechybělo něco 
k snědku. Mistr kuchař Honza Vespalec 
navařil pořádný hrnec výborného 
hovězího guláše a už po půlnoci nebylo 

téměř co prodávat. Není se čemu divit, 
protože sál kulturního domu byl nacpán 
téměř k prasknutí.  

Na letošní jubilejní ročník si pro 
všechny přítomné nachystaly místní       
i přespolní ženy krátké kulturní 
vystoupení pod vedením Jardy Mikeše 
ml. Taneček „Trnky brnky“ měl velký 
ohlas a sklidil obrovský aplaus. 
Návštěvníkům se tak líbil, že ho ženy 
musely ještě jednou opakovat. Ani muži 
se však nechtěli nechat zahanbit, proto 
tanečnicím vzali úbory a stejný taneček 
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se pokusili zatančit i oni… Touto cestou by všechny tanečnice rády poděkovaly 
Jardovi Mikešovi za nemalý finanční sponzorský dar  - látku na sukně.  

Po celou zábavu panovala nezapomenutelná atmosféra, všichni se skutečně skvěle 
bavili. Proto všem ženám, organizátorům a hlavně sponzorům patří obrovský dík! 

Za štědrou ruku děkujeme těmto sponzorům: 

• Pohřební služba Mikeš Moravský Krumlov 
• Obklady – dlažby Květoslav Sobol, Moravský Krumlov 
• AGRO družstvo Petrovice 
• MUDr. Jindra Zipfelová, kožní ordinace Moravský Krumlov 
• Truhlářství Josef Reiter, Petrovice 
• Voda- topení Libor Bogner, Petrovice 
• Cukrářství Emilie Vespalcová, Petrovice 
• Dárkové sklo Marek Vespalec, Moravský Krumlov 
• Izolace Pavel Daňhel, Petrovice 
• Pohostinství Marie Daňhelová, Petrovice 
• Kadeřnictví Lenka Štádlerová, Petrovice 
• Cukrářství Ludmila Štádlerová, Petrovice 
• Truhlářství D-Fortel, s. r. o., Petrovice 
• OHL ŽS Olda Sobol, Petrovice 
• Nástrojařství Libor Jelínek, Petrovice 
• Soukromý zemědělec Vlastimil Souček, Petrovice 
• Oční optika Šárka Kocandová, Ivančice 
• OSP Sportcentrum, Moravský Krumlov 
• Autodílna Radek Kovář, Petrovice 
• Podlahářství a bytový textil Žaneta Baštová, Moravský Krumlov 
• Včelařská farma manželé Grunovi, Petrovice 
• Zámečnictví Vladimír Sobol, Moravský Krumlov 
• Voda – topení – plyn Zdeněk Procházka, Petrovice 
• Dřevorubec Olda Moučka, Lesonice 
• Rodina Vespalcova, Petrovice 
• Rodina Cyrkova, Petrovice 
• Renata Nováková, Moravský Krumlov 
• Obec Petrovice 
• Hlavní cenu do tomboly – zavařovací hrnec – věnovalo SPK Petrovice 

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 2011 

V sobotu 5. března připravila TJ Petrovice maškarní karneval pro děti. Místní 
maminky se na děti důkladně připravily a nachystaly pro ně plno pěkných soutěží a 
her, za které si děti odnášely sladkou odměnu. Děti tak měly možnost se pořádně 
vydovádět, zatancovat a zasoutěžit. V tombole na všechny „masky“ čekalo plno 
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pěkných cen a navíc si každé dítko v maškarním kostýmu odneslo hodnotnou cenu. 
K tanci a dobré náladě pouštěl písničky náš DJ Milan Hladík.  

 

Děkujeme sponzorům, kteří podpořili karneval pro děti: 

•   AGRO družstvo Petrovice 
•   cukrářství Emilie Vespalcová, Petrovice 
•   cukrářství Ludmila Štádlerová, Petrovice 
•   Myslivecké sdružení Petrovice 
•   Sbor dobrovolných hasičů Petrovice 
•   obklady – dlažby Květoslav Sobol, M. Krumlov 
•   Jednota M. Krumlov – dohlížecí výbor 
•   Obec Petrovice 
•   Retex Moravský Krumlov, a. s. 
•   Podlahářství a bytový textil Žaneta Baštová, Moravský Krumlov 

 

TANEČEK PRO SENIORY V DPS MORAVSKÝ KRUMLOV 

Ženský taneční soubor z Petrovic zavítal v úterý 8. března 2011 do Moravského 
Krumlova. Jedna z tanečnic – 
Miluška Mikešová – zorganizovala 
taneční vystoupení pro obyvatele 
Domu s pečovatelskou službou 
v Moravském Krumlově. V tento 
den se tam slavil Mezinárodní den 
žen a tanečkem „Trnky brnky“ 
jsme zpříjemnily odpoledne. 
Z nedostatku prostoru bylo kolo 
faráře Otíka (J. Mikeše) nahrazeno 
pouze koloběžkou, některé 
tanečnice se z pracovních důvodů 
nemohly zúčastnit a rovněž jsme se 
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musely obejít bez hudebního doprovodu. Ale i přesto se vystoupení líbilo. Taneček 
splnil svůj účel, všichni se pobavili a ve tvářích seniorů i pracovnic DPS byl vidět 
spokojený úsměv. Navíc pro nás bylo připraveno občerstvení, za které ještě jednou 
všem v Domě s pečovatelskou službou velmi děkujeme! 

========================================================= 
 

ZZVVEEMM EE    VVÁÁSS……  
========================================================= 

pátek 29. dubna 2011 
IV.  VEČER  PŘI  DECHOVCE 

• přehlídka dechových hudeb Petrovanka, Skaláci, Venkovanka, Horané a 
skupina Dreams 

• Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 
• bohatá tombola 
• vstupné 80 Kč 

 

sobota 30. dubna 2011 
PETROVICKÝ  KOŠT   

• ochutnávka vín místních vinařů 
• obecní sklep za MŠ 
• začátek ve 14.00 hodin 
• pořádá Český zahrádkářský svaz 
 

sobota 30. dubna 2011 
I. SLET ČARODĚJNIC 

• začátek v 17 hodin na hřišti 
• hry pro děti 
• táborák 
• dětem občerstvení zajištěno 
• pořádá TJ Petrovice 
 

neděle 1. května 2011 v 18 hodin 
soboty 7. a 14. května 2011  v 19.30 hodin 

divadelní představení ŠVESTKA 
• hra Járy Cimrmana v podání místních ochotníků  

(Jiří Záviška, Tomáš Vespalec, Ivoš Hladík, Jan Schovanec, František 
Machara, Vlastislav Solař, Jiří Prustoměrský, Pavel Hladík) 

• Kulturní dům Petrovice 
• vstupné dobrovolné 
• pořádá SPK Petrovice 
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neděle 29. května 2011 
SETKÁNÍ  SENIORŮ 

• Kulturní dům Petrovice, začátek v 15 hodin 
• společné setkání seniorů z obcí Dobelice, Kadov, Lesonice, Petrovice, Rybníky 

a Vémyslice 
• k tanci a poslechu hraje Petrovanka 
• kulturní vystoupení dětí z MŠ a místních žen 
• malé občerstvení 
• pořádá obec Petrovice 

 
 

sobota 4. června 2011 
DĚTSKÉ  ODPOLEDNE 

•  začátek v 16 hodin 
• místo konání – fotbalové hřiště Petrovice 
• stanoviště s plněním úkolů pro děti 
• lákavé odměny pro všechny děti 
• koná se pouze za příznivého počasí, případně v náhradním termínu 
• pořádá TJ Petrovice 

 
 
 
========================================================= 
 

ZZEE    SSPPOORRTTUU  
========================================================= 
 
FOTBALOVÁ JARNÍ SEZÓNA 2011 ZA ČALA  

       V prvním kole jarních odvet jsme měli hrát 20.3. v Trstěnicích, ale pro 
nezpůsobilý terén (hřiště měli částečně pod vodou) se zápas odložil na pátek 
20.5.2011 na 18:00 hodin. Z tohoto důvodu  jsme jaro začali v neděli 27.3. doma 
s druhým týmem tabulky mužstvem Damnic a to těsným vítězstvím 1 : 0. 
       V krátkosti bych se ohlédnul za naším fotbalovým podzimem :  

Podzim, dá se říct, se nám v celku vydařil, až na některé zápasy, kde jsme měli herně 
navrch, ale bodově naplno jsme to nedokázali zúročit (zápas doma s Rybníky a ve 
Skalici). Nejvíce nás všechny ovšem mrzela domácí prohra na hody s mužstvem 
Branišovic 0 : 4.  Myslím si ale, že dělba o 3 místo s mužstvem Rybníků není vůbec 
špatná. Na 1. místě přezimovalo mužstvo Troskotovic, které na podzim nepoznalo 
hořkost porážky a od 2. Damnic nás dělily 4 body, které jsme právě v prvním jarním 
kole doma porazili a stáhli rozdíl jednoho bodu. Mezi hodně vydařené utkání bych 
chtěl uvést vysoké výhry 2 : 6 v Miroslavi a dvakrát 6 : 1 s Dobřínskem                      
a Trstěnicemi. Týmovou tabulku střelců vede podle očekávání navrátilec Luboš 
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Bogner s 21 vstřelenými brankami. Za ním po podzimu skončil jeho bratr Ivan 
Bogner s 5, Mirek Světlík 4, Danek Šlapák 3 a dvougóloví Jirka Vespalec a Martin 
Hladík. Celkem jsme dali soupeřům 37 branek a obdrželi 20. Kdybych to měl 
v kostce shrnout, tak naše mužstvo vyhrálo 9 utkání, remízou skončily dvě utkání       
a prohry máme na kontě tři.  První poločasy jsme vyhráli 6x a druhý jen 1x.  

       Pevně věřím, že se nám bude neméně dařit i v jarních odvetách a přední příčky se 
budeme snažit uhájit i pro konečnou tabulku fotbalové sezóny 2010 – 2011. Tímto 
ohlédnutím za podzimními koly fotbalové  sezóny 2010 – 2011 bych rád pozval  
fanoušky našeho fotbalu na jarní odvety, které právě začínají (viz rozpis). 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.          

Olda Sobol 

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPAS Ů – JARO 2011: 

Petrovice - Damnice    27.03. 10:15 NE  
Petrovice - Troskotovice   03.04. 10:15 NE  
Rybníky - Petrovice    10.04. 15:30 NE  
Petrovice - Miroslav C    17.04. 10:15 NE  
Hostěradice B - Petrovice   23.04. 16:00 SO  
Branišovice - Petrovice    08.05. 10:15 NE  
Petrovice - Tavíkovice    15.05. 10:15 NE  
Trstěnice - Petrovice   20.05. 18:00 PÁ  dohrávka odloženého utkání 

Dobřínsko - Petrovice    22.05. 16:30 NE  
Petrovice - Suchohrdly u Mir. B  29.05. 10:15 NE  
Jamolice - Petrovice    05.06. 16:30 NE  hřiště Dukovany  
Petrovice - Jezeřany B    12.06. 10:15 NE  
Olbramovice B - Petrovice   19.06. 10:15 NE  
Petrovice - Skalice    26.06. 10:15 NE 

 
 
 
NOVÝ VÝBOR TJ PETROVICE 
V pátek 25. května 2011 se konala valná hromada Tělovýchovné jednoty Petrovice, 
kde byl zvolen nový výbor ve složení: 
Jan Hynek (předseda), Oldřich Sobol (místopředseda), Petra Cyrková (pokladník), 
Helena Janštová, Jana Klimová, Milan Sláma a Bohumír Vespalec. 
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========================================================= 

 
SSPPOOLL EEČČEENNSSKK ÁÁ    RRUUBBRRII KK AA  

========================================================= 
 
V minulém čísle Zpravodaje jsme nedopatřením zapomněli v rubrice zemřelí uvést 
ještě dvě jména. Omlouváme se a otiskujeme znovu celý seznam. 
V roce 2010 zemřeli: 
10. 1.   Jaroslava Sobotková 
26. 2.  Božena Fasslová (Domov pro seniory Skalice) 
14. 6.  Jan Vodák 
 
 
========================================================= 
 

        CCOO    JJEE    PPSSÁÁNNOO    VV    KK RROONNII KK ÁÁCCHH  
========================================================= 

pokračování – rok 1925  

 Volby do národního shromáždění a sice do sněmovny poslanecké i do senátu 
vypsány byly na den 15. listopadu. Přípravné řízení mělo tentokráté méně času 
vyměřeno, než tam bylo při volbách do zákonodárných sborů v r. 1920. Volebním 
komisařem, tedy zástupcem okresní správy politické, ustanoven byl řídící učitel 
zdejší a to výnosem okr. spr. polit. ze dne 23. října 1925, č. 24.0 Sb. Volební 
místností ustanoven sál ve zdejším hostinci. Dne 21. října přijel do zdejší obce se 
přesvědčiti o přípravách předvolebních přednosta okres. správy politické, vládní rada 
Kuchyňka. Prohlédl si na obecním úřadě seznamy voličské a informoval se o všech 
přípravách. – Schůze voličské pořádala v obci zdejší čs. stana lidová a strana 
československých socialistů. Jiných schůzí tu nebylo. Vůbec zdůrazniti nutno, že 
předvolební stranická agitace byla daleko mírnější než v r. 1920. Volební agitační 
letáky byly rozšiřovány v obci naší nejvíce stranou lidovou a republikánskou. 

 Před volbou vlastní byli jmenováni správou polit. v Mor. Krumlově členové 
volební komise a to k návrhu stran a to: Schovanec Jan, domkař, za stranu lidovou, 
Bauer František, rolník, č. 67 za stranu republikánskou, Kraus Karel, kovář za stranu 
čs. socialistů, Pavelec Vincenc, pekař za stranu živnostenskou. Náhradníky 
jmenováni byli: Hejmala Rudolf, rolník, za stanu čs. lidovou, Fiala Jan, rolník, za 
stranu republikánskou a Hladík Josef, kovář za stranu živnostenskou. Přípravy 
předvolební skončeny v sobotu, dne 14. listopadu, kdy ve volební místnosti upraveny 
byly plachtami oddělené prostory a označeny nápisy „Poslanecká sněmovna“ a 
„Senát“. Také připraveny byly 2 uzamčitelná osudí a stůl pro volební komisi. 
Hlasovací lístky rozdány voličům již dne 12./10. 
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Volba začala v neděli, dne 15. listopadu, o 8 hodinách ráno. Volební komise zvolila 
ze sebe za předsednictví svého nejstaršího člena, Vincence Pavelce, předsedu a 
místopředsedu. Za předsedu zvolen byl Vincenc Pavelec, místopředsedu František 
Bauer. Zapisovatelem ustanoven Jan Schovanec, ku kontrole hlasovacích lístků 
Rudolf Hejmala a Fiala Jan. Záznamy v seznamech voličských činili František Bauer 
a Schovanec Jan. Při volbě provádělo se hlasování do poslanecké sněmovny a do 
senátu. Všech voličů do poslanecké sněmovny bylo 268 a to 130 mužů a 138 žen. 
Odevzdáno bylo celkem 256 hlasů, z toho 1 neplatný. Z hlasů těchto připadlo na 
kandidátku, č. 5, československých sociálních demokratů 5 hlasů, čís. 8. strany 
živnostenské středostavovské 8 hlasů, č. 14., strany československých domkařů a 
malozemědělců 10 hlasů, č. 15., československých komunistů 4 hlasy, čís. 21., 
československých socialistů 25 hlasů, straně republikánské (zemědělské), kand. č. 22, 
60 a č. 26, straně československé lidové, 139 hlasů, čís. 12., národní strany práce, 1 
hlas, č. 28, strany židovské, 1 hlas, č. 20., strany československé národně 
demokratické 1 hlas a č. 24, straně němec. křesť. venkov. lidu, 1 hlas. Do senátu 
volilo 217 voličů, z toho bylo 113 žen a 104 mužů. Hlasů odevzdáno celkem 117, 
z nichž 3 neplatné. Z těchto hlasů dostala kandidátka č. 3, strany agrární (Práškovy) 1 
hlas, č. 5., československých sociálních demokratů 5 hlasů, č. 8, strany českoslov. 
živnostenské 7 hlasů, č. 12., strany práce 1, č. 15., československých komunistů 4 
hlasy, č. 20, strany československých národních demokratů 1 hlas, č. 21, strany 
československých národních socialistů 23 hlasů, č. 22., strany československé 
republikánské 56 hlasů a č. 26., strany československé lidové 117 hlasů. Volba 
vykonána byla klidně, bez jakékoli rušivé příhody, nebo výtržnosti. Odevzdávání 
hlasů dělo se celkem rychle, pouze starším voličům trvalo hlasování poněkud déle. 
Voličové přistupovali k volebnímu osudí s uvědoměním a s vědomím důležitosti 
volby. Hlasování skončeno o ½ 1 hodině a sčítání hlasů a psaní protokolů trvalo do 3 
hodin odpoledne. Potom byly protokoly o výsledku volby zapečetěny a poslem 
odeslány okresní správě politické v Moravském Krumlově. K volbě nepřišli pouze 
někteří voličové starší 70 let, hlasování dělo se dle čísel domovních. 

 Konec listopadu, přinesl počátek zimy. Přišly tuhé mrazy a na počátku prosince 
napadl i sníh. Mrazy, které trvaly nepřetržitě až do polovice prosince, dostoupily 
v noci až -15° R. Mrazy působily nepříznivě na řepu – cukrovku, která dopravována 
byla do cukrovaru v Rakšicích. V polovici prosince mrazy polevily a nastala obleva. 
Sníh roztál asi z polovice. Počasí mlhavé, jaké bylo v listopadě před počátkem mrazů, 
zavládlo opět. 

 Kampaň cukrovarská, která trvala letos obzvláště dlouho, skončila dne 21. 
prosince. Mnoho však cukrovky dopravováno bylo na nádraží v Rakšicích a odtud do 
Hrušovan. Výkonnost cukrovaru rakšického nebyla této kampaně taková jako roku 
minulého, neboť výroba cukru byla rozšířena i na výrobu cukru bílého. Před tím se 
vyráběl jenom cukr surový. 

 Konec roku přinesl oblevu, takže sníh, který byl, zase roztál a nastalo počasí 
vlhké a mlhavé. Mrazy, které na začátku prosince dostoupily zde až 15° R zimy, o 
vánočních svátcích ustaly úplně. 
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 Tržní obilní ceny koncem roku byly tyto: pšenice 180 – 185 Kč, žito 135 – 145 
Kč, ječmen 170 – 180 Kč, oves 135 – 140 Kč a kukuřice 110 – 115 Kč. Brambory 
měly tržní cenu 35 – 45 Kč, řepa za 15 Kč. Ceny ty rozumí se za 1 q a uvedeny byly 
dle trhu v Miroslavě. Ceny tržní znamenaly sestup proti předcházejícím cenám 
podzimním; také proti cenám podzimním v roce 1924 jsou tyto ceny letošní značně 
nižší. Také v oboru mlýnských výrobků znamenán byl sestup cen. 

  V roce 1925 byly v obci zdejší uzavřeny celkem 3 sňatky manželské, 
narozených dětí bylo 10, z nichž nezemřelo žádné a zemřelých 5, mezi nimiž byly 2 
děti narozené v r. 1924. 

 Dne 30. prosince zemřel náhle spolupracovník této obecní kroniky Jan Kovář, 
jenž narodil se v obci zdejší dne 25. prosince 1898. Navštěvoval zdejší školu obecnou 
a pak i školu měšťanskou v Moravském Krumlově s prospěchem dobrým. Za 
starostování Jana Bognera a Františka Šídlo byl obecním písařem. Spolupracovníkem 
této kroniky obecní byl ustanoven zároveň se Šimonem Pelikánem v sezení obecního 
zastupitelstva dne 15. prosince 1923 a svůj úkol započal dnem 1. ledna 1924, tudíž 
dnem založení této kroniky. Úkol svůj  plnil svědomitě a přesně a údaje jeho pro 
zápisy tyto byly vždy nestranné a věrohodné, data pak vždy správná. 
 
(příště rok 1926) 

 
 

Členové obecního zastupitelstva přejí svým spoluobčanům 

příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku  

a pravou jarní náladu. 
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