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

ZZEE    ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ     ZZAASSTTUUPPII TTEELL SSTTVVAA    OOBBCCEE  
========================================================= 
 
Na svém 17. zasedání ze dne 28. července 2011  

• ZO schválilo Dohodu č.18/2011/ZŠ o úhradě neinvestičních výdajů ZŠ v Mor. 
Krumlově na rok 2011 mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrovice. Úhrada 
za 8 žáků činí 31 208,- Kč. 

• Místostarosta seznámil zastupitele se smlouvou od společnosti RAVO Trade v.o.s. 
na zajištění odvozu použitých PET lahví, folií a sběrového papíru. Pro závažné 
nedostatky bude smlouva vrácena uvedené společnosti k přepracování. 

• ZO uložilo místostarostovi urgovat u Zemědělské vodohospodářské správy žádost 
o pročištění struh v katastru obce. 

• ZO schválilo Rozpočtové opatření č.4/2011 (viz příloha) s položkami: 
Příjmy:  52.500,- Kč 
Výdaje:  135.500,- Kč 
Financování: Krytí výdajů z přebytku minulých let  83.050,- Kč 

• ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
realizaci projektu Územní plán obce Petrovice a pověřilo místostarostu jejím 
podpisem. 

• ZO schválilo Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemcích 
ČR – ÚZSVM č. 81/2011 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a obcí Petrovice. Jedná se o stavbu kanalizace vedoucí ke kulturnímu 
domu. 

• Místostarosta informoval ZO o průběhu prací na přípravě zasíťování stavebních 
parcel na bývalé farské zahradě. Projektant Jelínek dokončil geometrický plán na 
rozdělení těchto parcel a předal jej na katastrální úřad. 

• ZO schválilo příspěvek pro SPK Petrovice ve výši do 5000 Kč na pořízení pohárů 
pro tři nejlepší účastníky nohejbalového turnaje amatérských družstev Mucha cup. 
Dále schválilo konání taneční zábavy se skupinou Paroháči v sobotu 6. 8. na 
místním hřišti. 

• ZO projednalo požadavek SDH Petrovice na úhradu rekonstrukce podlahy v jejich 
klubovně. ZO tuto žádost schválilo vzhledem k tomu, že budova je ve vlastnictví 
obce. Cena za rekonstrukci bude upřesněna později. 

• ZO schválilo souhlasné vyjádření k žádosti o umístění vodoměrné šachty na 
přípojce vody pro rodinný dům č. p. 100. 

• Zastupitel Bohumír Vespalec informoval ZO o poškození plotu u mateřské školy. 
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Na svém 18. zasedání ze dne 18. srpna 2011  

• ZO projednalo návrh kupní smlouvy s manželi Peterčákovými na odkup pozemku 
pro stavbu rodinného domu (p. č.  70/1  o výměře 1147 m2 podle geometrického 
plánu 268-31/2011 v k. ú. Petrovice) a schválilo kupní smlouvu v navrhovaném 
znění, kde cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 130,- Kč.  

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 2011/53 s firmou RAVO Trade, v. o. s., 
Brno, na pravidelný odběr tříděného odpadu (papír smíšený a plasty). 

• ZO uložilo místostarostovi urgovat u Zemědělské vodohospodářské správy žádost 
o pročištění struh v katastru obce – bod trvá. 

• Místostarosta informoval ZO o průběhu prací na opravách obecních budov 
(knihovna, mateřská škola, obecní úřad). Většina prací je hotová, zbývá dokončit 
chodník na dětském hřišti v MŠ o opravu fasády a podrovnávky na budově 
knihovny. 

• Místostarosta informoval ZO o organizaci divadelního představení v rámci 
Malého festivalu loutek, nutno zajistit židle pro návštěvníky, stůl a osvětlení pro 
herce. Představení se bude konat v pátek 26. srpna 2011 v 17.00 hodin v kulturním 
domě. 

  

Na svém 19. zasedání ze dne 8. září 2011  

• Starostka informovala ZO o připravovaném záměru na pročištění struh v naší 
obci, které bylo Zemědělskou vodohospodářskou správou přislíbeno provést do 
konce kalendářního roku.  Nyní je akce ve stadiu vyřizování potřebné 
administrativy.  

• Starostka informovala o pokračování prací na opravách obecních budov. Byl 
dokončen chodník na dětském hřišti u MŠ.  Oprava fasády a podrovnávky na 
budově knihovny bude provedena do konce měsíce října. 

• Starostka zhodnotila divadelní představení, které se konalo v kulturním domě 
v pátek 26. 8. v rámci Malého festivalu loutky. Představení se setkalo s kladným 
ohlasem přítomných diváků. 

• ZO projednalo žádost firmy Stavoprojekt 2000 s.r.o. o vyjádření k trase a souhlas 
s uložením vodovodní přípojky pro rodinný dům č. p. 29. ZO vyjádřilo souhlas 
s žádostí a rovněž s uložením potrubí do obecního pozemku č. 16/1. 

• ZO projednalo a schválilo Dohodu mezi Vodárenskou akciovou společností, a.s. a 
obcí Petrovice, v níž obec souhlasí s uzavřením smluvního vztahu na dodávku 
pitné vody mezi VAS a nájemcem TJ Petrovice. 

• ZO vzalo na vědomí rezignaci Ivoše Hladíka na mandát zastupitele k 30. 9. 2011. 
Na jeho místo nastoupí první náhradník na kandidátce Nezávislých kandidátů Jana 
Hladíková.  



4 

 

• ZO přijalo záměr na prodej stavebního pozemku p. č. 70/3 o výměře 1036 m2 
v katastru obce Petrovice za minimální cenu 130 Kč/m2. Upřednostněni budou 
zájemci z řad mladých rodin s dětmi. Záměr bude vyvěšen na úřední desce. 

  

Na svém 20. zasedání ze dne 22. září 2011  

• ZO schválilo rozpočtového opatření č. 5/2011 ze dne 22. 9. 2011 (viz příloha) ve 
výši: 
Příjmy  150.000,- Kč 
Výdaje    20.700,- Kč 
Financování 129.300,- Kč  (Převod nezapojených příjmů do rezervy) 

• ZO pověřilo starostku ve spolupráci s geodetickou kanceláří připravit kupní 
smlouvu na koupi doškové chalupy č. p. 10 do vlastnictví obce za cenu do 
300.000,- Kč. 

• ZO schválilo Plánovací smlouvu mezi obcí Petrovice a manželi Peterčákovými, 
v níž se obec zavazuje vybudovat veřejnou infrastrukturu k pozemku p. č. 70/1, a 
pověřilo starostku jejím podpisem. 

• ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, která řeší majetkoprávní 
vztah k budovaným plynárenským zařízením k lokalitě stavebních parcel „Farská 
zahrada“. 

• ZO schválilo pořízení bojleru do obecního bytu v ceně do 6000 Kč bez DPH. 

• ZO schválilo podání žádosti o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP do 31. 12. 2011 pro Miloše Prokopa. 

• ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 500 Kč na činnost Diecézní charity Brno, 
oblastní charita Znojmo. 

• Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci na opravu střechy na budově 
mateřské školy, kterou podala na MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. 

 
Na svém 21. zasedání ze dne 6. října 2011  

• Starostka informovala ZO o předání podkladů geodetické kanceláři Dagmar 
Pexová pro vypracování kupní smlouvy na koupi doškové chalupy č. p. 10 do 
vlastnictví obce. 

• Starostka informovala ZO o pořízení a instalaci bojleru do obecního bytu, kterou 
provedla firma Vodoinstalatérství Libor Bogner, Petrovice. Cena včetně montáže 
činila 6550 Kč včetně DPH. 

• Starostka informovala ZO o schválení žádosti na prodloužení Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP do 31. 12. 2011 pro Miloše Prokopa. 
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• ZO schválilo prodej obecního pozemku p. č. 70/3 (stavební parcela v lokalitě 
„Farská zahrada“) o výměře 1036 m2 za cenu 130 Kč/m2 pro paní Simonu 
Koníkovou, Moravský Krumlov a pověřilo starostku přípravou a podpisem kupní 
smlouvy. 

• ZO schválilo objednávku pro společnost Ratifico s.r.o na zpracování Odborného 
posudku a položkového rozpočtu na akci „Splašková kanalizace a ČOV 
Petrovice“ podle pravidel OPŽP a požadavků SFŽP. 

• ZO vzalo na vědomí oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, které bude vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách obce. 

• ZO projednalo návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě 
číslo 700120917000010 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. , zastoupená 
společností E.ON Česká republika s.r.o. a pověřilo starostku projednat připomínky 
se zástupcem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

• ZO schválilo konání taneční zábavy  Vinobraní, která se bude konat v sobotu 
15.10.2011 v kulturním domě. 

• ZO schválilo pořízení odvlhčovače vzduchu v ceně do 4000 Kč včetně DPH.  
 
 
========================================================= 

II NNFFOORRMM AACCEE    OOBBČČAANNŮŮMM   
========================================================= 
 
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Ve čtvrtek 29. září se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného 
odpadu, který vždy dvakrát do roka provádí firma AVE Třebíč. 
Za odložený odpad zaplatila obec celkem 11.718,- Kč. 
Děkujeme občanům, že tento odpad odkládají specializované 
firmě a nevyhazují jej do přírody v okolí naší obce.  
Firma AVE vystavila fakturu za tyto odpady: 

obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek  

80 kg malé domácí elektrické 
spotřebiče 

35 ks 

vyjeté oleje 10 kg pneumatiky osobní 26 ks 
barvy, lepidla 180 kg pneumatiky nákladní 4 ks 
televizory 5 ks mikrovlnná trouba 1 ks 
monitory 2 ks pračky 2 ks 
rádia  8 ks lednice, mrazáky 6 ks 
video 1 ks dílenské ruční nástroje 4 ks 
tiskárna 1 ks   
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SBĚR  TŘÍDĚNÉHO  ODPADU  V  MODRÝCH  PYTLÍCH 

 
Firma RAVO TRADE, která v naší obci provádí sběr tříděného odpadu  

PET lahve v modrých pytlích a papír  
oznamuje občanům, že od 17. října 2011 (42. týden) 

bude interval sběru po 14 dnech. 
Svoz tohoto odpadu se bude provádět vždy v pondělí, a to každý sudý týden. 

Pro lepší zapamatování připomínáme, že současně v tento den  
probíhá svoz popelnic. 

 

 
 
 
 
INFORMACE O PŘÍPRAVĚ STAVBY KANALIZACE A ČOV V OBCI  

 V současnosti je již zpracován projekt pro územní řízení (DUR) a je vydáno 
územní rozhodnutí č.j.: MÚMK 1423/2011 z 4. 7. 2011. Celkové náklady stavby 
budou činit 31 mil. Kč včetně DPH. Projekt je zpracován tak, že každá nemovitost    
v obci se bude moci napojit na splaškovou kanalizaci (gravitačně nebo tlakově).  

 V současné době se zpracovává  projekt pro stavební povolení (DSP), který bude 
vyhotoven nejpozději do konce letošního roku z toho důvodu, že obec obržela od 
Jihomoravského kraje finanční příspěvek 300 tisíc Kč na částečnou úhradu projektu.  

Takto rozsáhlý projekt k realizaci by obec nebyla schopna zaplatit ze svého 
rozpočtu, proto prostřednictvím firmy RATIFICO Praha požádá Státní fond životního 
prostředí - operační program o výpomoc z finančních zdrojů EU. Procento výpomoci 
se pohybuje od 70-75 % celkových uznatelných nákladů. I přes tuto dotaci, pokud 
bude přiznána,  si bude muset obec vzít úvěr na cca 8-10 mil. Kč, aby stavbu mohla 
zrealizovat.   

Předpoklad vypsání dotačního titulu ze strany SFŽP je konec října nebo začátek 
listopadu. Na přípravě žádosti již pracuje firna RATIFICO. Obec musí do 25. 10. 
2011 připravit některé doklady. Výsledek, zda obec dostane příslib finančních dotací, 
bude znám v březnu nebo dubnu 2012. Obecní úřad bude po tomto termínu občany    
o výsledku informovat.  
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========================================================= 

      ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA    MM AATTEEŘŘSSKK ÉÉ  ŠŠKK OOLL YY  
========================================================= 
... CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE V PETROVICÍCH  
PO PRÁZDNINÁCH... 

Mateřská škola V Petrovicích je jednotřídní mateřskou školou s celodenním provozem 
od 7.00 hodin do 15.30 hodin. V letošním školním roce 2011/2012 naše škola opět využila 
výjimku udělenou hygienou do roku 2014 k možnosti navýšit kapacitu školy z 20 na 25 
dětí. K  docházce je totiž zapsáno celkem 25 dětí ve věku od 2,5 do téměř 7 let (4 děti 
mají odloženou školní docházku), z toho je 8 děvčat a 17 chlapců, 23 dětí je přihlášeno k 
celodenní docházce a 2 děti k docházce 5 denní. Z celkového počtu 25 dětí je celkem 11 
místních, 6 dětí pochází z Lesonic, po 1 dítěti z Vémyslic a Rybníků a 6 dětí dojíždí do 
naší mateřské školy z Moravského Krumlova. Jelikož jsme v září do MŠ přivítali celkem 
10 dětí úplně nových a z tohoto počtu bylo 9 dětí v rozmezí 2,5 až 3 let, bylo v naší 
škole opravdu „veselo“. Proplakaných slziček bylo nemálo a škoda je, že ministerstvo 
školství je učitelkám mateřských škol v této psychicky náročné práci hodně 
„nápomocno“. U 25 dětí (z toho 6 by jich dříve bylo „jeselských“) nemáme ani 2 
učitelky na celý úvazek, a tak se velmi často stává, že na vycházku chodí 1 učitelka sama 
se všemi dětmi. Nechci ani pomyslet, co by se s těmito dětmi mohlo stát, kdyby se i p. 
učitelce udělalo špatně. Na financích se totiž v našem státě stále šetří na těch nepravých 
místech. Škoda... Vždyť pro naši vládu je prý školství, výchova a vzdělávání dětí 
prioritou, jen učitelé to stále nějak nepociťují. 

Personál školy i pro letošní školní rok zůstal nezměněn a já jsem tomu ráda, protože je to 
už sehraný tým, na který se mohu jako ředitelka školy spolehnout. Všichni zaměstnanci 
se snaží vytvořit dětem co nejpříznivější prostředí, ve kterém by se děti cítily spokojeně 
a šťastně. Pedagogičtí zaměstnanci pak vychovávají a vzdělávají děti dle školního 
vzdělávacího programu s názvem „Pohádkovým krokem projdeme celým rokem“ a snaží 
se při své práci řídit mottem:  

„ ... učit znamená vést děti od věci známé k neznámé, a vést znamená činnost 
mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a nikoli nenávisti. Když totiž někoho chci vést, 
nehoním ho, neválím ho po zemi a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku 
a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou...“  

A co se v naší škole k začátku letošního roku 
změnilo? Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
našemu zřizovateli – obci Petrovice a paní starostce 
Ireně Záviškové, že i při těch málo financích, které 
v obecním rozpočtu jsou, na naši školu 
nezapomínají: pořízeny byly bezpečnostní 
vchodové dveře s kamerovým systémem, únikové 
dveře z budovy, provedena demolice komínů, 
oprava vlhkých zdí v umývárně, položena byla 
nová dlažba v zádveří školy a především 
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dobudována okružní dráha ze zámkové dlažby na naší školní zahradě, která je dětmi s 
trojkolkami, koloběžkami a jinými odrážedly hojně využívána a přináší jim velkou 
radost.  

 Z rozpočtu školy bylo pořízeno nové plastové pískoviště, skříňka s úložnými barevnými 
boxy na hračky dětí v herně, nové nerezové nádobí a monitor k PC, nově vymalována 
byla šatna dětí a zádveří. Je toho ještě hodně, co je třeba v naší škole opravit. Do 50 let 
staré budovy nám často zatéká, a tak byl zpracován projekt k získání dotací na opravu 
střechy. Kromě toho by bylo třeba provést celkovou rekonstrukci budovy alespoň tak 
jako u Kulturního domu v Petrovicích: vyměnit stará okna, vzedmuté podlahy v budově 
a opravit fasádu, vybavit školní zahradu novými herními a sportovními prvky (ty staré 
nám odcházejí a nebo byly revizním technikem z důvodu bezpečnosti doporučeny k 
vyřazení) . Musíme doufat v to, že se zřizovateli 
podaří získat nějaké dotace a postupně alespoň 
to nejdůležitější vyřešit.  

A co napsat závěrem? Popřát všem 
„petrovickým školkáčkům“, jejich rodičům , ale 
i zaměstnancům mateřské školy, aby ta jejich 
cesta letošním školním rokem byla plná zdraví, 
štěstí, lásky, úspěchů i nového poznání, 
vzájemné pohody, důvěry a optimismu. A těm 
nejmenším už žádné slzičky, ale naopak jen 
úsměvy na jejich tvářičkách... 

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

                                                    ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA  ZZŠŠ  LL EESSOONNII CCEE  
========================================================= 
 
SPLÝVAVÉ  ČTENÍ  V  ZŠ  LESONICE 

Nejdůležitější pro prvňáčka je naučit se číst, 
psát a počítat. Zvládnutí těchto základních 
dovedností se výrazně podepíše na úspěších 
v dalším vzdělávání. Plynule, pěkně a 
s porozuměním číst letos učíme prvňáčky 
metodou  „SFUMATO“ – Splývavé čtení.  

Moje Ústa se Úžasně Usmívají. 

Výuka čtení touto metodou je pro děti  zábavná, vychází z propojení sluchového, 
zrakového a hmatového vnímání v uvedeném pořadí, využívá v prvopočátečním 
osvojování abecedy dramatizaci. Splývavé čtení odbourává dvojité čtení, děti 
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čtenému textu od prvopočátku snadněji porozumí a to je velkým přínosem i 
v ostatních předmětech. 

Metoda se soustřeďuje zejména na správné návyky a techniky práce očí. Žáci se 
naučí koncentrovat pohyb očí  tak, aby se zamezilo zbytečným vedlejším vjemům.                       

Následuje hlasité, plynulé propojení hlásky na další hlásku bez přerušení dechu a 
tónu. Dlouhá expozice hlásek dává mozku delší čas ke zpracování přečteného, 
umožňuje tak, aby dítě porozumělo významu. Přivede děti k tomu, aby v nich 
vyvolávala živé představy, což v mnohých utvoří kladný vztah ke knize a pochopení 
jazyka nejen jako způsobu komunikace. Postupně se zbavují ostychu. K tomu slouží 
zejména doprovodné dramatizační techniky a hry. To je stručný popis metody dle 

autorky PaeDr. Marie Navrátilové. Fotografie 
našich žáků 1. ročníku aspoň trochu přibližují 
učení čtení metodou SFUMATO. Bohužel do 
tištěné formy nemůžeme přenést jejich 
hlasový projev při čtení jednotlivých písmen. 
Pokud byste měli zájem na vlastní oči a uši 
vidět a slyšet prvňáčky při výuce čtení, zveme 
vás na otevřenou hodinu přímo do výuky 
dne 25. října v 10. 30 hod. 

Beru si Bonbóny, Bude z nich písmeno „B“.  

Těšíme se na vás! 

 

 

 

 

 

Volání „O“  muselo být slyšet až v Petrovicích. 

Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice 

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

II NNFFOORRMM AACCEE    ZZ  KK NNII HHOOVVNNYY  
===================================================  
nové knihy v naší knihovně:  

SCHŮZKY S ČEŠTINOU  ANEB HEZKY ČESKY            Jaroslav Pech  

ŠKOLA JE SAMÁ LEGRACE                                              Jiří Kahoun, Jiří Fixl  
SLAVNOSTNÍ OBŘADY                                                      Růžena Knollová  
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S MOUDRÝMI O ŽENÁCH A MUŽÍCH                             Eva Sládková  

S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ                                                    Eva Sládková 
CO DALO ČESKO SVĚTU                                                  Zdeněk Král  
SVĚTLO MÉ SAMOTY                                                             Lubomír Müller  

KNIHOVNA MORAVSKÝ KRUMLOV                          Eva Grunová  
CHARAKTER MLČEL A MLUVILO T ĚLO                          Halina Pawlowská  

• knihovna dostala darem 120 brožovaných publikací s tématem kriminálních   
příběhů od pana Radka Karase z Moravského Krumlova  

• v září 2011 zaznamenala knihovna zvýšený zájem školáků o služby         
obalování učebnic a sešitů  

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

        UUSSKK UUTTEEČČNNĚĚNNÉÉ    AAKK CCEE  
========================================================= 

MUCHA CUP 2011 

V letošním roce se sešli nadšenci a milovníci nohejbalu nad nohejbalovou sítí        
v Petrovicích již k 16. ročníku tradičního turnaje „Mucha Cup 2011“.  

Týmy se na místní hřiště začaly sjíždět od brzkých ranních hodin a nakonec se 
jejich počet zastavil na čísle 13. Nebudeme si nic nalhávat, nohejbal je v posledních 
letech v úpadku, u mladší populace je zastíněn populárnějšími sporty a u té starší 
generace pohodlným křeslem v obýváku.  

Turnaj se hrál systémem tří základních skupin, ze kterých z každé skupiny 
postupovala první dvě družstva + dva nejlepší týmy ze třetího místa do vyřazovacích 
bojů, které už byly K.O. systémem aneb kdo prohrál v turnaji, skončil.  

Počasí jak již je tradicí několik posledních let ukazovalo, že vše se nedá 
naplánovat. Poslední zápasy základních skupin se dohrávaly za vytrvalého deště, a 
proto se vyřazovací část, převážně z důvodů možného zranění, dohrávala jen na 
jednom kurtu a tím byl hlavní „štěrkový kurt“. Nakonec se přece jen počasí 
umoudřilo a na finálový zápas, který sledovalo několik desítek diváků, vykouklo na 
chvíli i sluníčko. 

Do finále jasným způsobem postoupil favorizovaný tým Řízci z Velkých Pavlovic 
a domácí tým Raptoři. Finále se hrálo na dva vítězné sety. Tento zápas byl jeden 
z těch nejlepších - troufnu si říct, za posledních pár let, z pohledu mě jako 
amatérského hráče. Tým Řízků nezačal zápas vůbec dobře a po několika chybách 
prohrával už 0:3. Tuto ztrátu už hráči Řízků nedokázali otočit ve svůj prospěch a tak 
první set prohráli 6:10.  
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Druhý set byl z pohledu diváka mnohem vyrovnanější až do stavu 7:6 
(Raptoři:Řízci), kdy při jedné z nejdelších výměn zápasu udělal hráč Hicl J. na síti 
chybu a dlouhým balonem do outu poslal tým Raptorů do dvoubodového vedení, 
které si už udrželi. Druhý set – 10:8. 

Finále: 2:0 pro tým Raptoři.  

Mezi týmy v nejlepší „čtyřce“ byl ze 2/3 také dívčí tým, který je v nohejbalovém 
sportu raritou a kdo tento tým podcenil, tvrdě narazil. Holky ukázaly, že i zástupkyně 
něžného pohlaví dokážou hrát nádherný nohejbal a že z jejich strany bylo opravdu na 
co koukat. Děkujeme! 

Konečné pořadí:  
1. místo: Raptoři  (Cyrek J., Karandyszewský M., Košťál K.) 
2. místo: Řízci  (Hicl J., Zechmeister L., Lebeda P.) 
3. místo: Hlína  (Uj L., Tulgret J., Havlík O.) 
4. místo: 2+1  (Ilášová J., Petříčková D., Laták R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha Cup 2011 –  1.- 4.místo 

Na vítěze čekaly, jak je tomu již třetím rokem, nádherné skleněné poháry, diplomy 
a výborné moravské víno z vinařství J. Tichý z Rybníků. Týmy do 8. místa navíc 
tento rok získaly pamětní půllitr s logem 16. ročníku nohejbalového turnaje Mucha 
Cup 2011. Tímto bych rád poděkoval Marku Vespalcovi za výrobu a distribuci 
pohárů. 

Dále bych rád poděkoval všem, kteří se na pořádání turnaje podíleli (aktivně či 
pasivně) a přispěli svoji rukou k dílu a že jich „nebylo“ málo. Děkujeme všem 
sponzorům za dodání pěkných cen do turnaje a také všem zúčastněným týmům a 
doufám, že se tradice nohejbalového turnaje v Petrovicích udrží a příští rok se opět 
sejdeme nad nohejbalovou sítí. 

          Josef Cyrek 



12 

 

VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU PAROHÁ ČI 
Každoročně (pokud vyjde počasí) bývá nohejbalový turnaj Mucha Cup zakončen 
taneční zábavou pod širým nebem. Letos přijeli zabrnkat na své struny „Paroháči“ a 
zpříjemnili večer country a folkovými písničkami. Bylo krásné počasí, výborné 
občerstvení a po celou dobu skvělá nálada. Všem, kdo se podíleli na organizaci 
Mucha Cupu i zábavy, patří velký dík! 
 
 
ROZLOUČENÍ  S  PRÁZDNINAMI 

Na sobotu 20. srpna 
pozvaly maminky 
z TJ Petrovice místní 
děti na hřiště, aby se 
všichni společně 
rozloučili s letními 
prázdninami. Tento 
den si děti i dospělí 

jak se patří parádně užili. Bylo opět připraveno několik stanovišť a děti se rozutekly 
plnit úkoly. Všechny disciplíny byly splněny a děti si odnášely sladkou odměnu. Na 
závěr si opekly špekáček a během dne si mohly zařádit na trampolíně, kterou naší 
obci věnoval Mikroregion Moravskokrumlovsko ve spolupráci s Nadací ČEZ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
MALÝ FESTIVAL LOUTKY 
V letošním roce se opět v rámci tohoto festivalu 
uskutečnilo divadelní představení i v naší obci. 
V pátek 26. srpna zhlédli kluci i holky 
překrásnou pohádku Chytrá Horákyně v podání 
Divadla Na cestě. Paní herečka k nám přijela až 
z dalekého Liberce a přivezla si s sebou vskutku 
nádherné loutky. Odehrála 20 dětem i 11 
dospělým v publiku téměř hodinovou pohádku, 
která se všem velmi líbila. Velký úspěch měla 
po představení i prohlídka loutek. Paní herečka 
byla doslova obklopena a velmi ochotně zodpovídala zvídavé dotazy. Děti tak mohly 
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nahlédnou do zákulisí a dozvěděly se mnoho 
zajímavého o výrobě loutek. Velmi se jim 
líbilo, že si loutky mohly zblízka prohlédnout, 
osahat i vyzkoušet pohybový mechanismus 
kulis. 
Obec Petrovice děkuje Městskému kulturnímu 
středisku v Moravském Krumlově i Skupině 
ČEZ za spolupráci a zorganizování této milé 
akce! 

 
 
 
 
HODY  2011    (sobota 17. a neděle 18. září 2011) 

Každý, kdo měl tu čest být stárkem, tak mi jistě dá za 
pravdu, když řeknu, že je to vděčná a nervy drásající 
funkce. Já,  jako stárková, bych řekla, že dobře 
zorganizovat hody, znamená vyřešit následující otázky.  

Před hodama: Kolik rozmarýnů? Jak velká mája? Kolik litrů vína? Kolik metrů 
drátů? Kde je velkosklad krepáku? Kolik odvážlivců bude letos zavádět?  

Během hodů: Vyspím se ještě někdy?  

Po hodech: Už jsem dost stará na důchod?  

Říká se, že ve dvou se to lépe táhne, ale věřte, že v 38 se 
to táhne ještě líp. Letošní rok byl výjimečný tím, že 
jsme zafungovali jako chasa. Všichni zavádějící přidali 
ruku k dílu. Proto si troufám říct, že jsme to zvládli 
přinejhorším chvalitebně. Vše klapalo, jak mělo. Mája 
doma, vše naklizeno, ozdobeno, objevily se i první 
deliria, prostě vše, jak má být. S nadcházejícím večerem se sešli místní stréci. Těm 
patří velký dík, protože bez jejich síly a zkušeností bychom si s májou neporadili. 

Pravé hodové šílenství odstartovaly podle 
petrovických tradic kostelní zvony. Ty se 
rozezněly na počest petrovické chasy již v 
sobotu ráno při mši svaté. Za celou chasu moc 
děkujeme panu děkanovi, který nám ve všem 
vyhověl. Po mši následovalo zvaní na hody za 
doprovodu DH Petrovanky. A pak? Zavádění 
stárků. Večer nás svými hity rozparádila skupina 
DREAMS. V neděli patřily hody mládkům, 

tyrolákům, indiánům a holkám za 50 Kč:). Krásnou tradicí a tečkou za celými hody 
byly strécovko-tetkovské hody.  
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Na zavěr bych chtěla poděkovat všem zavádějícím, paní starostce, paní Bodanské, 
panu Tréškovi a manželům Prustoměrským za vstřícnost a pomoc. A co bych 
vzkázala příštím stárkům? Ty starosti za to stojí! 

Lenka Reiterová 

 

Vyúčtování hod ů: 
výdaje: mája           2.300,- K č 
  rozmarýny         1.400,- K č 
  kapela Dreams       11.000,- K č 
  guláš         436,- K č 
  kapela Petrovanka   28.000,- K č 
  kv ětiny (v ěnec a kytice)     118,- K č 
  vázání v ěnce a kytice    1.000,- K č 
  stuha na v ěnec        48,- K č 
  krepový papír     1.051,- K č 
  drát       225,- K č 
  mše svatá     200,- K č 
  víno        7.000,- K č 
  hospoda (muzikanti)    3.406,- K č 
  OSA ( poplatek ur čí až po akci)       ?     
  výdaje celkem    56.184,- K č 
 
 
příjmy: od lo ňského stárka    5.000,- K č 
  chasa       7.000,- K č 
  vybírání po vsi    23.315,- K č 
  sobota (plac)          940,- K č 
  sobota (zábava)     9.110,- K č 
  ned ěle (plac)     1.654,- K č 
  ned ěle (stréci)     9.330,- K č 
  prodej vína        500,- K č 
  příjmy celkem    56.849,- K č 
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========================================================= 

ZZEE    SSPPOORRTTUU  
========================================================= 

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY PO 8 KOLECH 

Než jsme si všichni (hráči i fanoušci) stačili užít pořádně letních dnů a dovolených, 
tak se nám opět ani ne po dvou měsících rozběhla nová fotbalová sezóna 2011/2012. 
Do podzimní sezóny jsme nastoupili skoro ve stejném složení, jako jsme skončili 
loňský docela úspěšný ročník. Zatím jedinou posilou našeho týmu je hostování 
útočníka Michala Březiny z Hostěradic, od něhož si slibujeme posílení našeho útoku 
a pomoc Luboši Bognerovi ve střílení branek. V zápasech se Michal ukazuje 
v dobrém světle, akorát musí protrhnout dosavadní střeleckou smůlu. Šancí si ať už 
sám či od spoluhráčů vytvořil dostatek, ale jedna vstřelená branka je zatím málo i pro 
něho samotného. Věřím, že jeho čas ve zbytku podzimu ještě určitě přijde.  

Naopak se s námi po skončení loňské sezóny rozloučil a ukončil několikaletou 
spolupráci v našem týmu Jirka Škoda, který přestoupil do "B" mužstva Hatí, kteří 
hrají též IV. třídu, ale skupinu "C". Touto cestou bych mu chtěl jménem svým a za 
všechny spoluhráče i vedení mužstva ještě jednou poděkovat za dlouholetou 
reprezentaci naší vesnice a popřát hlavně hodně zdraví a sportovních úspěchů            
v novém působišti. 

  V kostce bych zbilancoval naše doposud odehrané zápasy. Z osmi zápasů máme 
na kontě 6 výher, 1x remízu (opět doma se Skalicí)  a jednu smolnou prohru v utkání 
v Branišovicích, kde jsme si dali první gól vlastní, neproměnili mnoho tutových šancí 
a ještě přišli o krvavě zraněného brankáře Tomáše Bauera (utkání dochytal Luboš 
Bogner). Toto utkání bych nejraději vymazal z našich pamětí. Nejlepší střelec 
dosavadních odehraných utkání je tradičně Luboš Bogner s 10 góly. Za ním jsou 
Danek Šlapák 4 góly, David Šnepfenberg  3, Zdenek Štolpa 2 a po jedné brance dali 
Pavel Šedrla a naše posila Michal Březina. V aktuální tabulce  jsme na druhém místě.  
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Do konce podzimu nám chybí ještě 6 zápasů, tak bych tímto rovnou pozval naše 
fanoušky, aby přišli v důležitých zápasech s týmy z popředí naše mužstvo podpořit. 
V neděli 23.10. derby doma s Rybníky a poslední kolo 6.11. s dosud vedoucími 
Hostěradicemi. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.        Olda Sobol 

 

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

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

• sobota 15. října 2011 
TRADI ČNÍ VINOBRANÍ 

- pořádá ČZS Petrovice 
- taneční zábava se skupinou Fantazie 
- burčák 
- bohatá tombola 
- kulturní dům Petrovice 
- začátek ve 20.00 hodin 

 
 

• pátek 4. listopadu 2011 
LAMPIONOVÝ PR ŮVOD 

- pořádá TJ Petrovice 
- pochod dětí s lampióny 
- sraz před kostelem v 17.45 hodin, v 18.00 hodin odchod  
- každý si přinese lampión 
- strašidelné kostýmy vítány 
- pro odvážné připravena stezka odvahy 
- teplý nápoj pro děti i dospělé zdarma 
- koná se za příznivého počasí  

 
 

• čtvrtek 17. listopadu 2011 
DÁMSKÝ (tanečkový) KLUB  
Zveme všechny místní  (i přespolní) ženy, které mají chuť nacvičovat nový taneček 
na kulturní vystoupení při masopustní zábavě. Vítané jsou ženy všech věkových         
i váhových kategorií, které jsou ochotny pobavit nejen sebe, ale i publikum. Těšíme 
se na Vás a také na Vaše náměty pro vystoupení. 

- sraz v 18.00 hodin v kulturním domě  
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• listopad 2011 
ROZSVÍCENÍ  VÁNO ČNÍHO  STROMU 

- tradiční vystoupení žáků ZŠ Lesonice a dětí z MŠ Petrovice 
- společné adventní rozjímání u vánočního stromu 

 
• pondělí 5. prosince 2011 

MIKULÁŠ 
- Mikuláš, andělé i čerti zavítají k místním dětem 

 

• středa 14. prosinec 2011 

PŘEDVÁNOČNÍ  SETKÁNÍ V KNIHOVN Ě  
- zveme všechny děti (školáky i předškoláky) k výrobě vánočních přáníček nebo 

zhotovení vánoční výzdoby.  
- vezměte si s sebou nůžky, lepidlo, pastelky (fixy), těším se na Vás!  

- Místní knihovna Petrovice, 17.30 – 18.30 hodin 

 
 

• sobota 31. prosince 2011 
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

- pořádá ČZS Petrovice 
- kulturní dům Petrovice 
- začátek ve 20 hodin 
- hraje skupina S-Jerry 

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

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

 
…pokračování (rok 1926) 
 

V jarním období znovuzřízen byl plot v průčelí budovy školní na místě starého 
již velmi sešlého. Při tom odstraněny byly i bezové keře při plotu. Zřizování plotu 
provedli tesař J. Bauer a Jakub Štokinger, stolař. Práci nádenickou vykonal Hypolit 
Jelínek. Plot natřen pak karbolínem. – Uvnitř budovy postaven byl nový sporák 
v kuchyni řídícího učitele. Postavení provedla firma Schildberger, Seka a spol. 
v Ivančicích. – Při odstraňování starého sporáku nalezl dělník ve zdi staré klenutí 
pocházející z bývalé pekárny, která za starších učitelů školy zdejší sloužila pečení 
chleba. V starší době zde totiž nebylo v obci pekaře. Pec odstraněna byla při 
zřizování starého sporáku za říd. učit. Východského. Pořízení nového sporáku i 
s postavením činí 1006 Kč. 
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Obecní zastupitelstvo, jakož i místní školní rada vyzvány byly okresním školním 
výborem, aby z 3 došlých žádostí o udělení místa učitelského. Obecní zastupitelstvo 
ve své schůzi dne 25. dubna usneslo se navrhnouti k obsazení místa dosavadní 
učitelku Karlu Halovou. O tom sepsán protokol, jenž předán byl místní školní radě. 
Tato konala sezení dne 2. května a sestavila následující obsazovací návrh: 1. Karla 
Halová, učitelka zdejší, 2. Oldřich Hlavica, učitel v Tavíkovicích, 3. Karel Přidalík, 
učitel v Medlicích. Návrh protokolován a zaslán byl zároveň s protokolem obecního 
zastupitelstva okres. školnímu výboru k dalšímu úřednímu řízení. Podotknouti nutno, 
že nejstarší je Oldřich Hlavica, druzí dva konkurenti mají služební stáří rovné.  

Sázení cukrovky bylo v jarním období velmi sníženo, neboť cena cukru a 
v důsledku toho i cena cukrovky byla snížena. Toto snížení sázení cukrovky bude míti 
ovšem i vliv na výrobu cukru a délku cukrovarské kampaně a tím i na zmenšení 
výdělku chudé třídy obyvatelstva zdejší obce, kteráž v cukrovaře v Rakšicích 
podzimní zaměstnání nalézá. 

V roce tomto ustanovilo obecní zastupitelstvo obecním sluhou, postem, 
strážníkem a pomocným v jedné osobě občana Chalupu a polním hlídačem, čili 
„hotařem“ na letní období Hypolita Jelínka na místě bývalého polního hlídače 
Buchty, jenž zastával 1 rok i obecního sluhu, posla a strážníka. Obecní strážník 
obdržel od obce i služební čepici a bluzu, čehož dříve nebylo. 

Stavební ruch na jaře projevil se v obci zdejší na několika místech. Nová 
stavení provádějí Šimon Kolář starší na „Výhoně“ mezi staveními náležejícími obč. 
Kohoutkovi a Hezinovi, při silnici do Lesonic staví Šimon Kolář mladší a novou 
stodolu zřizuje rolník Daňhel, v jehož stavení říká se „u Korčáků“; kromě toho nutno 
uvésti přístavbu chléva /konírny/ Vincence Vespalce a dokončování úpravy vnitřního 
zařízení stavení Bílkova a Fr. Hodečka.- 

Dne 28. dubna přistěhoval se do obce zdejší bývalý obchodník Leopold 
Grünseisen, jenž zdržoval se nějaký čas ve Vémyslicích. Původem je z Poličky 
v Čechách. Do bytu přijal jej zdejší rolník a obchodník Adolf Šídlo, přenechav 
uvedenému část svého stavení, v němž má mlékárnu. 

V dubnu zřízen byl nákladem obecním parčík, jenž zaujímá prostranství mezi 
kostelem a hasičským skladištěm. Prostranství to, dosud holé, osázeno bylo 
ozdobnými keři a k pomníku padlých vojínů zřízena cesta. Podél zdí kostelních 
nasázena byla také řada keřů. 

Projekt zřízení elektrického osvětlení v obci zdejší odsunut byl na neurčitou 
dobu, neboť ač obecní zastupitelstvo usneslo se na zřízení osvětlení, přece ještě 
poslalo po obci oběžník, v němž občané měli projeviti souhlas svůj či nesouhlas. 
Hlasy domkařů a menších zemědělců byly proti zřízení projektu světla elektrického, 
jakožto drahého a projeveno přání koupiti za ty peníze, jichž náklad na „elektriku“ 
by si vyžádal, raději les „Hájek“ v katastru obce Lesonic. 

 
…pokračování příště 
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VINOBRANÍ  2011 
Krásného slunečného počasí využili téměř všichni 
místní vinaři a v závěru měsíce září sklízeli úrodu 
ze svých vinohradů. Letošní rok byl k vinicím 
příznivý a hroznů bylo dostatek. I kvalita byla 
vynikající - stupeň sladkosti se vyšplhal na 18 až 
23°. Z bílých odrůd je v petrovickém vinohradě 
nejvíce zastoupena odrůda Veltlínské zelené, 
Neuburské a Veltlínské červené rané, z červených 
pak Vavřinec a Portugal. V příštím roce opět plánují naši „Zahrádkáři“ uspořádat 
stále více oblíbenou akci „Petrovický košt“, kde budeme moci posoudit i chuť vína 
ročníku 2011. 
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Podzimní posila petrovických fotbalistů Michal Březina z Hostěradic 
 

 
Prosíme uživatele trampolíny, aby dodržovali bezpečnostní pokyny 

a chovali se k tomuto majetku ohleduplně, aby mohl dětem sloužit řadu let ! 
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