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Vážení a milí spoluobčané, 

dostává se vám do rukou další číslo našeho obecního zpravodaje. Rok 2011 je 
nenávratně pryč, ale i tak mi dovolte, abych se zpětně ohlédla za hlavními událostmi, 
které nám přinesl. 

Hned v úvodu roku bylo vypsáno několik dotačních programů z Jihomoravského 
kraje. Podali jsme celkem čtyři žádosti a ve třech jsme uspěli. Podařilo se nám získat 150 
tisíc Kč z Programu rozvoje venkova na opravy obecních budov. Určitě jste si všimli, že 
se podstatně zlepšil vzhled budovy knihovny, kde byla vyměněna okna, vstupní dveře, 
nové okapy a nakonec i fasáda. V mateřské škole jsme na žádost paní ředitelky nechali 
odstranit nevyužívané a zchátralé komíny, zhotovit troje dveře (vstupní, do šatny a do 
dvora) a děti určitě nejvíce ocenily nový chodník ve školní zahradě, po kterém se mohou 
prohánět na koloběžkách. Na obecní úřad jsme pořídili nábytek do kanceláře, do 
kuchyňky malou linku, došlo k výměně děravých okapů, byl pořízen vchod na půdu, kde 
nám vznikly krásné prostory na uložení nejrůznějšího materiálu, a nechali jsme prostory 
úřadu vymalovat. Opravu doznala i fasáda a květinový záhon u fary, který má nový 
obrubník. V kulturním domě byla v malé místnosti položena nová dlažba a ke kuchyňské 
lince jsme pořídili částečné doplnění nábytku. 

Další úspěšná žádost o dotace nám vyšla na realizaci projektu Územní plán 
Petrovice. Na tento plán jsme získali z Jihomoravského kraje částku 96 600 Kč. Zažádali 
jsme i o dvě dotace na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního 
hospodářství. V tomto programu nám uspěla pouze jedna žádost, a to na částku 300 tisíc 
Kč, která částečně pokryje náklady na projekt na kanalizaci. 

V druhé polovině roku jsme nechali zpracovat projekt rekonstrukce střechy na 
budově mateřské školy. O finanční podporu jsme žádali na Místní akční skupině Živé 
pomezí Krumlovsko-Jevišovicko v rámci Strategického plánu Leader. Žádostí se však 
sešlo tolik, že nebylo možné vyhovět všem obcím. Ani projekt nebyl bohužel vybrán. To 
mě osobně velmi mrzí, ale pokusíme se podat žádost v příštích kolech. 

Potěšila nás však skutečnost, že naše obec byla vybrána mezi ty, kam v roce 2011 
Energoregion 2020 daroval finanční částku 52 tisíc Kč na malou komunální techniku. 
Podmínkou bylo, že k tomuto účelovému příspěvku připlatí i poměrnou část obec ze 
svého rozpočtu. Pořídili jsme tedy malotraktor, plotostřih a motorovou sekačku. 
Stávající techniku jsme na základě inzerátu prodali, takže se nám i nemalá finanční 
částka „vrátila“. 

Za velký úspěch považujeme získání dotace na pročištění odvodňovacího kanálu, 
který už byl velmi zanesen a jeho stav doslova havarijní. Ve spolupráci se Zemědělskou 
vodohospodářskou správou Brno byl zpracován projekt. Čištění strouhy proběhlo 
v měsíci listopadu a o této akci se dočtete na dalších stránkách zpravodaje. 

Na naši obec nezapomíná ani Mikroregion Moravskokrumlovsko. V roce 2011 
jsme odtud získali dotaci ve výši 5 tisíc Kč na pořízení zvukové aparatury a rovněž jsme 
dostali trampolínu, která dětem sloužila během sezóny před kulturním domem.  

Loňský rok byl bohatý co do počtu kulturních a sportovních akcí. Z obrovské 
nabídky si mohl vybrat jistě každý – děti i dospělí. Během roku se konaly taneční 
zábavy, divadelní představení, akce pro milovníky vína i dechovek, dětské dny, setkání 
dětí v knihovně, školní akce, fotbalové zápasy, nohejbalové turnaje, setkání seniorů, 
loutkové představení, průvody – masopustní a nově i lampionový, rozsvícení vánočního 
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stromu, pondělní cvičení pro ženy i zumba a samozřejmě tradiční akce k velikonočním a 
vánočním zvykům, hody, atd. S organizováním jakékoliv akce je spousta práce, proto 
bych všem ráda poděkovala za ochotu, čas a to správné nadšení pro pořádání akcí, 
kterými zpestřují nabídku společenského vyžití v naší obci. Děkuji! 

Během roku došlo k prodeji obecních pozemků určených pro výstavbu rodinných 
domů. Do Petrovic tak přibudou mladé rodiny s dětmi, na které se těšíme. 

V závěru roku jsme měli dvě kontroly Sboru dobrovolných hasičů. Až na drobné 
nedostatky byly kontroly uspokojivé. Dobře si naši hasiči vedli při taktickém cvičení 
v Agro družstvu (podrobnější článek na dalších stranách zpravodaje) a poděkování si 
zaslouží i za pomoc při sečení struhy a za čištění okapů na obecních budovách po 
opadnutí listí.  

Za příkladnou celoroční údržbu travnatých ploch děkuji panu Vladimíru Sobolovi, 
který se vzorně stará i o obecní techniku. Od dubna do prosince 2011 byl na veřejně 
prospěšných pracích zaměstnán pan Miloš Prokop, který odvedl pořádný kus práce při 
úklidu obecních budov i prostranství. 

Také bych touto cestou chtěla poděkovat všem místním podnikatelům. Máme 
obrovskou výhodu, že je u nás v obci zastoupeno mnoho řemesel z nejrůznějších odvětví 
a s důvěrou se na ně můžeme obrátit. Děkuji i těm, na které jsem se v průběhu roku 
mohla obrátit s prosbou o výpomoc. Pro naše živnostníky bychom v budoucnu chtěli 
zřídit webový portál na stránkách obce, kde by měli možnost uveřejnit reklamu               
a propagovat své výrobky a práci. 

V druhé polovině roku zakoupila obec památkově chráněnou doškovou chalupu, 
kterou bychom rádi zpřístupnili veřejnosti. Záměrem je ukázka bydlení v dobách 
minulých, uvažujeme i o malé vinotéce ve sklípku a také o možné ukázce výroby došků. 
Vše je zatím u zrodu a nebráníme se jakémukoliv námětu z řad občanů. Samozřejmě, že 
si tato nemovitost vyžádá nejnutnější opravy, na které chceme zkusit čerpat finanční 
prostředky z dotačních fondů.  

Musím se tu zmínit i o nešvarech, které nás trápí a kterým bychom rádi předešli. 
V poslední době se v naší obci čím dál častěji objevuje mládežnická „lumpárna“ 
v podobě bezdůvodného zvonění na domovní zvonky. Stížností stále přibývá a já žádám 
ty, kterých se to týká, o ukončení této pouze pro někoho „legrácky“, která skutečně 
velmi obtěžuje. Nebuďte ke svým spoluobčanům bezohlední! Vašim rodičům by se jistě 
podobná věc také nelíbila. Rovněž se velmi často opakuje zakládání ohně v bývalé 
cihelně. Viník si zřejmě neuvědomuje, jaké škody by svým činem mohl způsobit. Všude 
okolo je suchá tráva, hrozí nebezpečí velkého požáru a nechápu, jaké potěšení mu tato 
„zábava“ poskytuje. Jestli se mu to ale tak líbí, nechť si několik odpadků, které tam 
najde, odnese domů… 

V závěru bych velmi ráda poděkovala všem členům Zastupitelstva obce Petrovice 
za celoroční výbornou spolupráci.  

Do nového roku 2012 přeji vám všem pevné zdraví, hodně energie, štěstí a pocit 
naplnění z práce i z osobního života. 

Irena Závišková, starostka obce 
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======================================================================== 

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

Na svém 22. zasedání ze dne 20. října 2011 

• Starostka informovala ZO o podepsání kupní smlouvy na koupi doškové chalupy 
č.p. 10 do vlastnictví obce.  

• Starostka informovala ZO o přípravě podkladů pro společnost Ratifico s.r.o na 
podání žádosti o dotaci na akci „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“. 

• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2011 (viz příloha) ve výši: 
Příjmy:  202.000,- Kč 
Výdaje: 222.000,- Kč 
Financování:   20.000,- Kč (rezerva na krizové události) 

• ZO schválilo žádost o povolení hostování pouťových atrakcí na tradiční hody pro 
roky 2012-2015 od firmy Andrej Vildomec z Ivančic. 

• Starostka informovala o připravovaném čištění struh v katastru obce, které 
proběhne do 15. listopadu na náklady Zemědělské vodohospodářské správy. 

• Starostka informovala ZO o aktualitách ze setkání starostů obcí regionu 
v Moravském Krumlově.  

• ZO schválilo znění Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Petrovice mezi obcí Petrovice a členy SDH Petrovice a pověřilo starostku jejím 
podpisem. 

 

Na svém 23. zasedání ze dne 3. listopadu 2011 

• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2011 (viz příloha) ve výši: 
Příjmy:  Dotace od JMK  300.000,- Kč 
Výdaje: 1. Proj. dok. pro stav. povolení splašk. kanalizace a ČOV  300.000,- Kč 
   2. Nákup doškové chalupy 306.000,- Kč 
Financování:   306.000,- Kč (krytí výdajů za doškovou chalupu) 

• Starostka seznámila ZO s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 
2011 ze dne 31.10.2011. 

• ZO vzalo na vědomí termín jednání kontrolního a finančního výboru dne 
9.11.2011 

• Starostka informovala ZO o průběhu konání kontroly SDH Petrovice ze dne 
24.11.2011. 

• ZO projednalo a neschválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu působnosti na 
úseku obecní policie mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrovice. 
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• ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy  číslo 1211001931/149994 o 
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Petrovice a JMP Net, s.r.o., která 
řeší majetkoprávní vztah k budovaným plynárenským zařízením k lokalitě 
stavebních parcel „Farská zahrada“. 

• ZO projednalo a schválilo Směrnici pro provedení inventarizace. 

 

Na svém 24. zasedání ze dne 16. listopadu 2011 

• ZO vzalo na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 9.11.2011. 

• ZO vzalo na vědomí zápis o výsledku finanční kontroly vykonané v příspěvkové 
organizaci obce – Mateřská škola ze dne 27.7.2011. 

• ZO schválilo směrnici „Oběh účetních dokladů“ 

• ZO schválilo směrnici o evidenci majetku. 

• ZO schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě číslo 
700120917000010 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s., (připojení 
stavebních parcel v lokalitě „Farská zahrada“). 

• ZO vzalo na vědomí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
Mateřské školy Petrovice. 

• ZO projednalo přípravu a organizační zajištění akce „Rozsvícení vánočního 
stromu“ dne 28.11.2011. 

• ZO schválilo pořízení regionálního knihovního systému Clavius REKS. 
Financování zajistí regionální oddělení Městské knihovny Znojmo. 

• ZO přijalo záměr na prodej části obecní parcely č. 11 v k.ú. Petrovice pro 
výstavbu rodinného domu.  Minimální cena 130 Kč/m2. 

• ZO uložilo starostce zjistit možnost zasíťování parcely č. 11 přípojkou nízkého 
napětí. 

• ZO schválilo pořízení gastronomického vybavení do kuchyňky kulturního domu 
v ceně cca 30.000,- Kč a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2011 (viz příloha). 

 

Na svém 25. zasedání ze dne 1. prosince 2011 

• ZO schválilo Směrnici o účetnictví (viz příloha). 

• ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních 
prázdnin. 

• Starostka seznámila zastupitele o pracovní schůzce starostů s firmou AVE a 
EKOKOM (dne 24. 11. 2011). 

• ZO schválilo záměr na prodej části parcely p. č. 613/8 v k. ú. Petrovice ve 
vlastnictví obce Petrovice. Jedná se cca o 34 m2. Cena za 1 m2 činí 35,- Kč. 
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• ZO vzalo na vědomí oznámení z Odboru výstavby a územního plánování MěÚ 
Mor. Krumlov o veřejném projednání návrhu územního plánu Petrovice. Konat se 
bude ve středu 4. ledna 2012 od 15.30 hodin na obecním úřadě v Petrovicích. 

• ZO vzalo na vědomí konání 12. ročníku Tříkrálové sbírky. kterou pořádá Oblastní 
charita Znojmo. Zastupitelka Helena Janštová oznámí příslušnému úřadu jména 
vedoucích skupinek koledníků. 

 

Na svém 26. zasedání ze dne 15. prosince 2011 

• ZO schválilo návrh na přeřazení majetku v celkové výši 55.927,- Kč (viz příloha) 
z účtu 022 Hmotný majetek na účet 028 Drobný hmotný majetek 

• ZO schválilo členy ústřední inventarizační komise a dílčí inventarizační komise ve 
shodném složení: Helena Janštová, Marie Fálová, Roman Hájek. Inventura 
proběhne dne 6.1.2012 v 15.30 hodin. 

• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2011 – viz příloha. 

• ZO schválilo rozpočtové provizorium, které bude platit do doby schválení 
rozpočtu na rok 2012. 

• ZO schválilo prodej obecní parcely č. 11/2 o výměře 1427 m2 pro výstavbu 
rodinného domu paní Janě Čeperové, Petrovice 36, za cenu 130 Kč/ m2. 

• ZO souhlasilo s pořádáním Silvestrovské zábavy Českým zahrádkářským svazem 
dne 31.12.2011. 

• ZO schválilo příspěvek pro TJ Petrovice ve výši 10.000,- Kč na úhradu plateb za 
energii a vodu. 

• ZO schválilo pokácení stromů vedle doškové chalupy čp. 10. Akci provede ve 
vlastní režii v období vegetačního klidu zájemce z řad občanů Vlastislav Solař, 
který přebírá zodpovědnost za případné vzniklé škody. Vytěžené dřevo se stane 
majetkem Vlastislava Solaře. 

 

 

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA  
OBCE PETROVICE  

26.1.2012  * 16.2.2012 * 1.3.2012 * 15.3.2012 * 29.3.2012 

vždy čtvrtky v 19.30 hodin na obecním úřadě 
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=================================================================================== 

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

MALÁ  KOMUNÁLNÍ  TECHNIKA  POŘÍZENÁ  Z  DOTACE  OD  NADACE  ČEZ 
PROSTŘEDNICTVÍM  ENERGOREGIONU  2020 

(zakoupeno v červnu 2011) 
 

 malotraktor VARI IV.+ANV-350 

(43 000,- Kč vč. DPH) 

 

plotostřih 123HD 65X 

  (10 250,- Kč vč. DPH) 

 

 

 

motorová sekačka HRX 537 

(26 000,- Kč vč. DPH) 

 

Původně zakoupený VARI systém byl v září po zveřejnění inzerátu ve čtrnáctideníku 
Zrcadlo prodán prvnímu uchazeči za cenu 13.000,- Kč. Během tří dnů se na inzerát 
ozvalo celkem 8 zájemců. 
 

ČIŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍHO KANÁLU 

Pročištění otevřeného odvodňovacího kanálu 
bylo provedeno na základě naléhavého 
požadavku obce Petrovice z poloviny roku 
2011. Cílem bylo pročištění zaneseného 
hlavního odvodňovacího zařízení tak, aby 
v celém rozsahu plnilo svoji funkci. Proto 
v úzké spolupráci se zástupci obce bylo 
přistoupeno ke zpracování jednoduché 
dokumentace, na základě které byla ve 
výběrovém řízení vybrána firma Agromeli, spol. s r.o. Tato renomovaná 
vodohospodářská firma provedla pročištění i s navazujícími úseky tak, aby akce 
splňovala jako celek požadavek na zajištění odvodnění intravilánu obce. Práce, které 
byly financovány ze státního rozpočtu,  byly provedeny  v příhodném období s 
nejmenší zátěží pro obec a přilehlé pozemky. Celkové náklady činily 189.000,- Kč 
bez DPH. 
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Závěrem bych chtěl za Zemědělskou vodohospodářskou správu poděkovat paní 
starostce Ireně Záviškové a bývalému panu starostovi  Bohumíru Vespalcovi za 
velkou pomoc při přípravě této akce a celkovou spolupráci.        

Ing. Jaroslav Dočkal, odborný technický pracovník  ZVHS,  
Územní pracoviště Brno 

 
INFORMACE Z Ú ŘADU PRÁCE 

Poté, co byly schváleny novely relevantních zákonů souvisejících se sociální 
reformou I a po zveřejnění ve Sbírce zákonů, je nezbytné Vás informovat, kde mohou 
Vaši občané žádat o sociální dávky.  
Úřad práce ČR převezme po 1.1.2012 od obcí výkony související s příjmem žádostí a 
výplatou sociálních dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby 
zdravotně postižené, což bude současně se stávajícími dávkami státní sociální 
podpory tvořit sociální systém nepojistných sociálních dávek.  
V Moravském Krumlov ě budou klienti vyřizovat své žádosti o nepojistné sociální 
dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky osobám zdravotně 
postiženým) i nadále v budově Městského úřadu v Moravském Krumlově na adrese 
nám. Klášterní 125 a dávky státní sociální podpory i nadále na adrese Palackého 112 
v budově městské policie. Dále budeme zajišťovat v omezeném režimu provozu 
každé úterý od 8.00 – do 13.00 hod. výjezdní pracoviště v Miroslavi , na adrese nám. 
Svobody 22. 

Jiří Čemerka 
ředitel KoP Moravský Krumlov 

Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně 
 
PŘEHLED PLATEB NA ROK 2012: 

- roční poplatek za svoz komunálního odpadu činí jako doposud  400,- Kč        
za osobu 

- roční poplatek (chalupáři) činí 400,- Kč za nemovitost 
- roční poplatek za psa je 50,- Kč; pokud má majitel více psů, za každého dalšího 

zaplatí 150,- Kč 
- poplatek z hrobu na dobu 10 let činí – jednohrob 200,- Kč; dvojhrob 400,- Kč

  dětský hrob 100,- Kč 
- poplatek za internet (dle individuálního nastavení) – od 290,- Kč do 390,- Kč 

 
Veškeré platby můžete uhradit do konce září 2012 na účet obce číslo 
1583584339/0800 nebo osobně na obecním úřadě.  
úřední hodiny: úterý   7.30 – 10.00  středa  13.00 – 17.30  

pátek   7.30 – 10.00  sobota  8.00 – 9.00 

telefonní číslo obecního úřadu: 515 323 123,  e-mail: petroviceumk@tiscali.cz 
 

Žádáme občany, kteří ještě neuhradili za loňský rok povinné poplatky, 
aby tak učinili do konce ledna 2012!!! 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ T ŘÍDĚNÍ ODPADU 
(s využitím webových stránek společnosti EKO-KOM     www.ekokom.cz)  

Žlutý kontejner na plasty 

   ANO 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky 
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrobky z plastů. 

Koncem ledna bude na žlutý kontejner umístěna oranžová nálepka a do tohoto 
kontejneru bude možné vhazovat i nápojové kartony. 

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. 

NE 
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky. 

  

Oranžové pytle na nápojový karton 
ANO  
Pro sběr kartonů je s tímto zpravodajem doručen do Vašich schránek 
oranžový pytel na tento druh tříděného odpadu. Do tohoto pytle prosím 
shromažďujte sešlápnuté nápojové kartony, jako krabice od džusů, vína, 
mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do pytle řádně 
sešlápnout. Po naplnění oranžový pytel odložte vedle kontejnerů za 
kulturním domem a nový pytel si vyzvedněte na obecním úřadě. Obec při 
větším počtu takto shromážděných pytlů zajistí jejich odvoz. 

Kartony od nápojů je možné vhazovat i do žlutého kontejneru na plasty. 

NE 
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. 
Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. 

  

Modrý kontejner na papír  

ANO 
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem 
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky 
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými 
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. 

NE 
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv 
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité 
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. 
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Zelený kontejner na sklo 

  

  

ANO 
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve 
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, 
marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo 
a do zeleného sklo barevné.  

NE 
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, 
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné 
zálohované sklo patří zpět do obchodu. 

  
 
 
 
Za třídění odpadu dostala naše obec v roce 2011 od společnosti EKO-KOM částku  
16 101,50 Kč. Firmě Ravo Trade jsme fakturovali za tříděný plast (v modrých 
pytlích) 331,- Kč a za papír 420,- Kč. 

Za svoz komunálního odpadu (popelnic) jsme firmě AVE uhradili v loňském roce 
celkem 261 870,81 Kč a od občanů jsme na poplatcích vybrali 160 434,- Kč.  
Odvoz nebezpečného odpadu stál obec 33 037,50 Kč a odvoz tříděného odpadu 
(kontejnerů za kulturním domem) 29 586,60 Kč. Z uvedených čísel je patrné, že obec 
je za svoz komunálního odpadu v mínusových položkách. Abychom předešli zdražení 
poplatku za odvoz komunálního odpadu, žádáme všechny občany, aby uvážlivě 
přistavovali počty (zcela naplněných) popelnic k vývozu. Taktéž nebuďme lhostejní 
k životnímu prostředí a třiďme odpad! 
 
 
 

Upozornění pro občany 
 

Od měsíce února dojde ke změně termínu svozu komunálního odpadu (popelnic)       
a modrých pytlů s PET lahvemi. Poslední svoz v lednu bude v pondělí 23. ledna.  
Od února bude svoz každý sudý čtvrtek , počínaje 9. únorem. 
 
 
V měsíci prosinci vám byl do schránek doručen stolní kalendář na roky 2012-13, 
jehož součástí je příručka pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie 
Jaderné elektrárny Dukovany. 
Pokud někdo z vás kalendář neobdržel (především chalupáři), může si jej vyzvednout 
na obecním úřadě. 
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======================================================================== 

      ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA    MM AATTEEŘŘSSKK ÉÉ    ŠŠKK OOLL YY  
========================================================= 

PLÁN AKCÍ MŠ PETROVICE NA M ĚSÍCE LEDEN - BŘEZEN 2012 

• „Hrajeme si na sněhu“ – společné zimní radovánky rodičů a dětí na školní 
zahradě nebo v okolí MŠ – v případě příznivých sněhových podmínek 

• Setkání rodičů budoucích prvňáčků v ZŠ Lesonice – 5. 1. 
• Zápisy dětí do základních škol: 

  ZŠ Lesonice – 26. 1. 
  ZŠ Moravský Krumlov Klášterní  
  ZŠ Moravský Krumlov Ivančická  

• Dětský maškarní karneval v KD  Petrovice – účast rodičů s dětmi dle jejich 
zájmu – 25. 2. 

• Tvořivá dílna v MŠ ve spolupráci s DDM MK „Svícen ze sádry“ – 14 .2. 
• Výlet do MK na loutkovou pohádku „Eliščiny pohádky“ – 23. 2. 

• Zápis dětí do Mateřské školy v Petrovicích –  1. 3. od 10.00 do 15.00 h. 
• Exkurze do knihovny v MK na „Den otevřených dveří“ 
• Výlet učitelek a dětí do MK na výpravnou loutkovou pohádku divadla Krapet 

z Prahy „Velryba Lízinka“  - 15. 3. 
• Tvořivé dopoledne v MŠ ve spolupráci s DDM MK „Malba na hedvábné 

kolečko“ - 21. 3. 
• „Odemykání školní zahrady aneb Ukliďme okolí naší MŠ“ – otevírání školní 

zahrádky spojené s pomocí rodičů při přípravě školní zahrady a hraček           
na sezónu a úklidem okolí MŠ 

• Výlet do Vémyslic – exkurze do ZŠ Vémyslice 

Ředitelství Mateřské školy v Petrovicích oznamuje, že 
 

„ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013“ 
 

se bude konat ve čtvrtek 1. března 2012 
od 10.00 do 15.00 hodin v budově MŠ. 

 

K zápisu nechť se dostaví rodiče dětí ve věku 2,5 let a starších 
a s sebou si vezmou rodný list a očkovací průkaz dítěte. 

Nabízíme: 
výchovu a vzdělávání dětí dle ŠVP „Pohádkovým krokem projdeme celým rokem“ 
všestranné rozvíjení dětské osobnosti v odpoledních klubech dětí zaměřené nejen     

na přípravu dětí do ZŠ, ale především pro život, 
zajímavé akce pro děti, i jejich rodiny, 
stravování dětí z vlastní školní jídelny, 

možnost umístění dětí i z Moravského Krumlova a okolních obcí. 
Bližší informace na telefonu 515 323 124 nebo 736 624 588. 
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                   =================================================== 

                                                    ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA  ZZŠŠ  LL EESSOONNII CCEE  
============================================================ 
 
PŘEDVÁNOČNÍ SHON V ZŠ LESONICE 

Už třetím rokem vystoupili žáci v tradičním 
programu „Setkání pod vánočním stromem“, 
tentokrát v roli čertů. S Mikulášskou 
pohádkou rozsvítili strom v  Petrovicích, 
Lesonicích a udělali radost seniorům v Mor. 
Krumlově. 

Jejich aktivitám před Vánoci nebyl konec, 
ještě je čekala soutěž O vánočního kapra. 

Zadání bylo jednoduché: Vyrob vánočního 
kapra, materiál nerozhoduje. Hodnotí se originalita, nápaditost a celkový dojem.      
Při vyhlášení soutěže jsme netušili, jak mile nás překvapí.  

Žáci začali nosit vyrobené kapry a my 
jsme s údivem vždy žasli nad 
jednotlivými výrobky. Každý kapr 
splňoval hodnotící kriteria. Nesešly se 
dva stejné nebo podobné výrobky. A tak 

připlul kapr dortový (mňam, všichni jsme si 
pochutnali), kapr vonící kořením, perníkový, 
malovaný, řepový, čokoládový, přáníčkový, 

křížalový, ořechový, plastelínový… V naprosté většině se do výroby zapojili rodiče, 
kterým děkujeme za pomoc. 

V každé soutěži by měla být výhra. Proto dali žáci hlavy dohromady a pomocí 
techniky „Brainstorming“ si zvolili výhru. Brainstorming je skupinová kreativní 
technika, každý může říct svůj okamžitý nápad. Žádný nápad se neodsuzuje, 
nekritizuje. Jaké návrhy padaly při zadání otázky: Co si přeje vítěz vyhrát?: - „krabice 
mlíček, krabice tyčinek, zlatý pohár, dort, zmrzlina, lízátka, knížka, počítač, hra, CD 
pohádky, plyšák Kuky, nástěnka, kus zlata, volno, týden bez úloh, medaile, 
diplom…“ 

V druhém kole jsme návrhy třídili, až jsme se dostali k vítězné ceně – TÝDEN BEZ 
ÚLOH. 
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Přišel den D – pondělí 19.12. – vyhlášení vítězného kapra. Kapr, který splnil všechna 
kritéria, byl jednoznačný – KAŽDÝ! A co na to žáci? Mít týden bez úloh 
s prodloužením do 2. ledna 2012 je opravdu zasloužená odměna. 

O poslední předvánoční překvapení se zasloužila Nikolka Kovářová. Získala tablet – 
jednu z hlavních výher v celostátním projektu „Mléko do škol“. Blahopřejeme.  

Přeji žákům, rodičům, zaměstnancům školy hodně zdraví v novém roce 2012. 

Mgr. Emilie Mácová, ředitelka školy 

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

II NNFFOORRMM AACCEE    ZZ  KK NNII HHOOVVNNYY  
=====================================================  
Nové knihy v knihovně 

Žirafí  příběhy                                V.a J. Spielvogelovy, Hana Jedličková 
Encyklopedie léčivých potravin    George D. Pamplona - Roger 
Encyklopedie léčivých rostlin        George D. Pamploma - Roger 
Cesta ke svobodě                            V. Griffinová, P. Muson, K. Allenová,  
Neobyčejné dobrodružství             Radek Daniel a Lenka Procházková 
Smysly zvířat 
Filipova nová  dobrodružství        Renata Kaminská, Pepa Popper 
Kocourek se vrací                         Michaela Hrachovcová 
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali za knižní dary, které naší knihovně 
věnovali – paní Věra Ondráčková, p. Petr Kučera a p. Dušan Bašta. 
 
 

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň  
a přejeme v novém roce hodně zdraví,  

štěstí a spokojenosti,  
rovněž i osobní, pracovní a školní úspěchy. 

Těším se na spolupráci v nadcházejícím roce. 
 

D. Klikarová, knihovnice 
 
 
Zastupitelstvo obce Petrovice děkuje Ing. Michalu Velebovi z Lesonic, který zdarma 
zajistil výpočetní techniku pro místní knihovnu.  
V roce 2012 bychom rádi zřídili pro potřeby čtenářů internet do knihovny a rovněž 
budeme žádat o dotaci na knihovní systém REKS. V něm bude zpracován knihovní 
fond a čtenáři si budou moci vyhledávat knihy přes počítač. 
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========================================================= 

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

VINOBRANÍ 

Na sobotu 15. října 2011 
vyzdobili místní zahrádkáři 
kulturní dům pro tradiční 
taneční zábavu „Vinobraní“. Že 
je tato akce známá v širokém 
okolí, o tom svědčil plný sál 
obsazený takřka do poslední 
volné židle. Jako každoročně 
nechyběla tombola a šatlava s 
výborným burčákem. K tanci i 
poslechu zahrála skupina 
Fantazie. Návštěvníci se 
výborně bavili a tak nebylo 
divu, že poslední z nich opouštěli kulturní dům s veselou náladou až v časných 
ranních hodinách. 
 

LAMPIONOVÝ PR ŮVOD 

4. listopadu 2011 měli u kostela 
sraz všichni, kteří se chtěli 
zúčastnit „Lampionového 
průvodu“. Organizátory z řad TJ 
Petrovice překvapil zájem o tuto 
akci, která se co do počtu dětí 
(celkem 43) řadí mezi 
nejzdařilejší. Potěšil i zájem rodičů 
a někteří se dostavili v různých 
strašidelných kostýmech. Děti na 
cestu dostaly svítící náramky a 
v 18 hodin průvod vyrazil. Na 
cestu svítily pouze lampiony a 
svíčky v malovaných sklenicích, 

které lemovaly trasu. U hřbitova jsme viděli první živou strašidelnou bytost, kterých 
děti za celý podvečer spatřily ještě několik. Po příchodu na hřiště se pod pergolou 
podával teplý čaj, svařené víno a smažené bramboráčky. Dětem byla za účast rozdána 
lízátka a odvážní měli možnost vyzkoušet si stezku odvahy. Za její absolvování si 
děti zasloužily diplom, neboť jim cestu zpestřovaly nejrůznější strašidelné postavy – 
mumie, mimozemšťan, kat, duch a kostlivec. Stezka byla krásně osvícena hořícími 
svíčkami a v tomto pološeru mohli ti nejpozornější zhlédnout hororové sukno 
s velkými pavouky, duchy, netopýry a lebku se svítícíma očima. Na konci cesty se 
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všichni podepsali na pamětní list a připojili otisk prstu. Některým dětem se ručička 
třásla, ale všichni byli stateční a za svou odvahu si mohli vzít překvapení, které bylo 
skryto uvnitř dýně. Nikdo však nečekal, že se z dýně vynoří ruka držící cukrovinku. 
V tu chvíli se lekli i mnozí dospělí.  
Děti si z této akce odnášely hodně zážitků a jejich úsměv a rozzářená očka všechny 
organizátory pohladily u srdíčka. Všem děkujeme za týmovou práci a taktéž díky 
Obci Petrovice a místním zahrádkářům za finanční podporu. 
 

PROFESIONÁLNÍ A DOBROVOLNÍ HASI ČI CVI ČILI SPOLE ČNĚ 

Všichni uznáte, že s rostoucí automobilovou dopravou a vyšším počtem dopravních 
nehod může kdekoli dojít k poškození nákladu, úniku provozních kapalin  nebo 
ohrožení životního prostředí vlivem havárie. Proto bylo v listopadu naplánované 

společné taktické cvičení 
dobrovolných a profesionálních 
jednotek hasičů v Petrovicích 
v areálu Agrodružstva. Cvičení 
bylo zaměřeno na únik neznámé 
kapaliny z cisterny vozidla. 
Cílem bylo prověřit dojezdové 
časy předurčených jednotek pro 
dané území. Sjednotit postupy 
velitelů, procvičit členy jednotek 
při provádění zásahu na 
neznámou nebezpečnou látku, 
vybudování dekontaminačního 

stanoviště a praktickou dekontaminaci zasahujících hasičů.  
Do cvičení byly zapojeny tři jednotky profesionálních hasičů z Moravského 
Krumlova, Ivančic a Znojma a dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Rakšice 
a Petrovice. Na správné taktické postupy dohlíželi velitelé požárních stanic, ředitel 
územního odboru Znojmo plk. Ing. Ján Novosad a vedoucí integrovaného 
záchranného systému a služeb mjr. Mgr. Radek Chromý. Pozváni byli i všichni 
starostové obcí jednotek, které se na cvičení podílely.  
Průběh zásahu prokázal dobrou připravenost cvičících a prověřil dostatečnost 
materiálního zabezpečení.  Všem zúčastněným, kteří se do přípravy a provedení 
cvičení zapojili, patří dík za iniciativní přístup, dodržování kázně a všech 
bezpečnostních opatření nutných při takovémto složitém zásahu. Poděkování patří i 
majitelům firmy, kteří umožnili hasičům ve svém objektu zásah při nehodě procvičit. 

             Ing. Petr Macák, HZS JmK ÚO Znojmo 
             velitel stanice Moravský Krumlov 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU 

Na první prosincový den vyšla velmi milá akce našich dětí, kdy se rozsvěcoval 
vánoční strom.  V 16 hodin začala před kulturním domem vánoční besídka Mateřské 
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školy Petrovice. Děti zpívaly, tancovaly, recitovaly – to vše v pěkných kostýmech, 
s jejichž přípravou pomohly i maminky. Pak následovalo vystoupení žáků ze 

Základní školy Lesonice. Nápadité kulisy i 
čertovské převleky zavedly asi stovku 

přihlížejících přímo do pekla. Všechny 
děti sklidily obrovský potlesk, 
vystoupení se jim povedlo na jedničku. 
V závěru přišel Mikuláš, který nám strom rozsvítil a všem přítomným dětem rozdal 
adventní kalendáře. 
 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V KNIHOVN Ě 

Dne 14. prosince 2011 proběhlo               
v knihovně předvánoční setkání školáků   
a předškoláků. Zájemci si mohli zdarma 
vyrobit pěkné vánoční přání nebo vánoční 
ozdoby. Vyzkoušeli si různé výtvarné 
techniky a vytvářeli typické vánoční 
motivy. 
Děti byly aktivní a velice kreativní. 
Vánoční atmosféra byla doprovázena 
koledami a dobrou náladou všech 
přítomných. 

 

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

Na poslední den loňského roku 
připravili místní zahrádkáři taneční 
zábavu se skupinou S-JERRY 
z Miroslavi. Pobavit se přišla více než 
stovka návštěvníků, kteří si užili 
zábavu až do časných ranních hodin 
nového roku. 
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============================================================================ 

PPŘŘII PPRRAAVVUUJJEEMM EE    NNAA    RROOKK   22001122  
============================================================= 
 
sobota 28. ledna 2012   HASIČSKÝ PLES 

- pořádá SDH Petrovice 
- Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 
- hraje dechová hudba Petrovanka a skupina Fa-Mi-Ro 
- tombola 

 
sobota 18. února 2012   11. MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

- pořádá SPK Petrovice 
- obcházení vesnice za hudebního doprovodu skupiny Fa-Mi-Ro 

 
sobota 25. února 2012   DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

- pořádá TJ Petrovice, Kulturní dům Petrovice, od 14 do 17 hodin 
- soutěže, hry, tombola 
- reprodukovaná taneční hudba 

 
sobota 25. února 2012   11. MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 

- pořádá SPK Petrovice, Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 
- hraje Vyságrband 
- taneční vystoupení místních mužů 
- taneční vystoupení místních žen 
- bohatá tombola s atraktivní hlavní cenou 

 
sobota 17. února 2012   5. VEČER PŘI DECHOVCE  

- pořádá DH Petrovanka, Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 
- přehlídka dechových kapel: Petrovanka, Hornobojani, Blučiňáci 
- bohatá tombola 

 
VELIKONO ČNÍ ZVYKY 

neděle 25. března 2012   Smrtolka - obcházení vesnice 
neděle 1. dubna 2012   Smrtolka – hostina pro děvčata 
pátek 6. dubna – sobota 7. dubna Hrkání 
 
pátek 30. března 2012    AKT 

- pořádá SPK Petrovice, Kulturní dům Petrovice, začátek v 19.00 hodin 
- premiéra divadelní hry Járy Cimrmana se zpěvy a tanci 
- hrají místní ochotníci 

 
sobota 14. dubna 2012   AKT 

- repríza  
- Kulturní dům Petrovice, začátek v 19.00 hodin 
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neděle 22. dubna 2012   AKT 
- derniéra 
- Kulturní dům Petrovice, začátek v 18.00 hodin 

 
pondělí 30. dubna 2012   II. SLET ČARODĚJNIC 

- pořádá TJ Petrovice v areálu fotbalového hřiště, začátek v 17 hodin 
- hry a soutěže pro děti, opékání špekáčků u táboráku 

 
úterý 1. května 2012   7. PETROVICKÝ KOŠT 

- pořádá ČZS Petrovice v obecním sklepě, začátek ve 14 hodin 
- ochutnávka vín místních vinařů 

 
červen     DĚTSKÉ ODPOLEDNE 

- pořádá TJ Petrovice v areálu fotbalového hřiště, začátek ve 14 hodin 
- stanoviště s úkoly pro děti, ukázka práce policistů 
- lákavé odměny 

 
červen      LETNÍ NOC 

- pořádá TJ Petrovice v areálu fotbalového hřiště, začátek ve 20 hodin 
- občerstvení zajištěno 

 
sobota 4. srpna 2012    MUCHA CUP 

- pořádá SPK Petrovice, sportovní klání na místním hřišti 
- občerstvení zajištěno 

 
sobota 4. srpna 2012    TANEČNÍ ZÁBAVA 

- pořádá SPK Petrovice, areál fotbalového hřiště, začátek ve 20 hodin 
- hraje skupina Paroháči 
- občerstvení zajištěno 

 
sobota 15. a neděle 16. září 2012  TRADIČNÍ HODY 

- zvaní po vesnici 
- zavádění chasy pod májí před kulturním domem 
- v sobotu večerní zábava 

 
sobota 13. října 2012    VINOBRANÍ  

- pořádá ČZS Petrovice, Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 
- taneční zábava se skupinou Fantazie 
- burčák, bohatá tombola 

 
říjen      VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 
listopad     LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

- pořádá TJ Petrovice 
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prosinec     ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
- vystoupení dětí z MŠ Petrovice a žáků ze ZŠ Lesonice 

 
středa 5. prosince 2012    MIKULÁŠ 
 
pondělí 31. prosince 2012   SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

- pořádá ČZS Petrovice 
- Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 

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

        CCOO    JJEE    PPSSÁÁNNOO    VV    KK RROONNII KK ÁÁCCHH  
========================================================= 
   …pokračování (rok 1926) 

 Jarní počasí bylo v celku méně příznivé. Kdežto v dubnu bylo sucho a srážek 
jen málo, květen vyznačoval se zároveň s červnem trvalými dešti, takže sklizeň jetele a 
sena byla velmi stížena. V lučních parcelách na „rybníku“ seno nebylo lze vůbec 
skliditi, neboť vystoupnuvší vodou zcela bylo zatopeno a pískem a bahnem zanešeno. 
Tím jakost jeho úplně byla zničena. V jarním období však silných bouřek nad obcí 
zdejší nebylo.- 
 Odkvět ovoce byl v celku dobrý a proto ovoce bude dosti. Třešní letos bylo 
proti roku předchozímu více. Vlivem chladna na počátku léta panujícího neobjevilo 
se tolik zhoubného hmyzu ovoce ničícího jako roku loňského. Také obilí odkvetlo 
celkem příznivě vzdor nestálému počasí. Sláma bude letos dlouhá.- Postup prací při 
okopávání řep a bramborů stěžován byl jednak dešti, jednak množstvím různé plevele 
vlivem vlhka rostoucí. Okopávání se tudíž značně opozdilo. 
 Změna držebností nastala v čp. 5, kteréžto obytné stavení náležející posud ze ¾ 
Františku Opálkovi, cestaři a rolníku Šimonu Koláři z ¼, koupil občan Hercík, syn 
obuvníka Jindřicha Hercíka. 
 Žně začaly jednotlivě začátkem července, hlavní práce žňové však teprve 
v polovici téhož měsíce. Oproti roku minulému byly zně letos opožděny, neboť loni 
počaly jednotlivě již koncem června. Postup prací žňových byl rovněž přerušován 
deštivými přeháňkami, jako roku loňského. Koncem července, případně začátkem 
srpna byly žně ukončeny. 
 Výmlat obilí počal po skončených žních a to buď tak, že obilí sváženo do stodol 
a tam mláceno a nebo mláceno na poli strojním benzinovým pohonem. Na místo 
mlácení se sváží obilí a po vymlácení se ze slámy na blízku zakládá stoh. Způsob 
tento nalézá nyní značné obliby. Obilí při výmlatu sype celkem uspokojivě a to 
pšenice sypala asi 8 měřic z 1 míry, ječmen 10 měřic a žito pak 7 měřic, čočka vydala 
1 měřici. 
 Vývoj cen obilí byl tento: pšenice byla za 220 Kč á 1 q, ječmen 160 Kč, žito 
150 Kč a s ovsem na okolních trzích obchodováno nebylo. Čočka dosáhla ceny Kč 
300 á 1 q, brambory 80 Kč a řepa 14 Kč. 
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 Řepná kampaň v cukrovaru v Rakšicích začala 19. října a trvala tentokráte 
pouze krátkou dobu a to jen do polovice listopadu. Příčinou toho bylo, že rolníci 
v důsledku nižších cen cukrovky sázeli letos jí mnohem méně, než v rocích předešlých. 
Jelikož i mzdy denní dělníkům vypláceny byly nižší než jindy, dalo se zapsati do práce 
na kampaň méně dělníků z obce zdejší i z jiných obcí, než v roku minulém. Mzdy 
denní činily dle pracovní zdatnosti 12, 14 a 16 Kč. 
 Podzim i počátek zimy vyznačoval se počasím mírným, suchým, bez obvyklých 
dešťů podzimních. Pouze koncem října a počátkem listopadu přišlo několik nočních 
mrazů. Do konce roku dostavila se pouze 5 dní trvající doba mrazů, které dostoupily 
pouze malé síly a to jen do 10 °R. Denní teploty činily obyčejně až 4 °R. Sníh do 
konce tohoto roku napadl vždy jen v nepatrném množství a obyčejně vždy hned roztál. 
Konec prosince přinesl velmi mírnou zimu, která vyznačovala se deštivým a mlhavým 
počasím. 
 Rok 1926 přinesl rozšíření telegrafie a telefonie bez drátu, kterou již v minulém 
století vynalezl Ital Marconi. Praktického využití došel vynález v tak zvaném 
„rozhlasu“, uváděném i pod názvem „radio“. Zachycování vysílaných zpráv, 
přednášek i hudby děje se drátem upevněným na dlouhém rahně, jež v zemi je 
zasazeno. Z drátu pak se příjem vede do přijímacího přístroje krystalového neb 
lampového. Přijímací stanice v tomto roce zařílili si pouze kovář Hladík a řídící 
učitel zdejší. V létě měl na letní pobyt zařízeno „radio“ ve svém domě i brněnský 
pekař Křivinka. Jinak nedošlo zařízení radiových přijímačů v obci zdejší rozšíření, 
ačkoliv zájem o ně jevil se značný. 
 V roce 1926 byly v obci zdejší tyto změny v obyvatelstvu. V prosinci přistěhoval 
se do obce zdejší obuvník František Kožíšek, zde narozený, který před tím zdržoval se 
v Arnoldci u Jihlavy. Úmrtí činilo 4 osoby, narození 13 osob, sňatky byly 3. Zemřelí 
byli 3 muži a 1 chlapec. Do církve katolické se vrátily 2 osoby. Z narozených dětí 
nezemřelo žádné. 
 Sbor dobrovolných hasičů zakončil svou osvětovou činnost divadelním 
představení „Svatojánská pouť“, fraška o 3 jednáních od Františka Ferdinanda 
Šamberka. Výkon herců v celku uspokojil, návštěva byla slušná. Po divadle byla 
taneční zábava. Uvedené divadelní představení pořádáno bylo dne 26. prosince.  
 Konec měsíce prosince přinesl oblevu a s ní zavládlo počasí velmi mírné, které 
potrvalo až do Nového roku i dále. Počasí to provázeno bylo dešti, mlhami a zcela 
mírnou, abnormální teplotou denní i noční. Mírné a vlhké počasí způsobilo rozšíření 
různých nemocí, jako kašle, bolení v krku, rýmy a pak i chřipky plicní a střevní.       
Na štěstí bylo jen velmi málo případů a to průběh byl většinou mírný; mírné počasí 
potrvá asi i v lednu. Sníh padal sice několikráte, ale nikdy ležeti nezůstal. 

…v příštím pokračování rok 1927 
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======================================================================== 

SSPPOOLL EEČČEENNSSKK ÁÁ    RRUUBBRRII KK AA  
========================================================= 

Narodili se: 

17. ledna 2011  Jiří Gruna 
13. prosince 2011  Nela Punčochářová 
28. prosince 2011  Tereza Daňhelová 
 

Sňatky: 

19. února 2011  Andrea Marková – Jakub Vošmera 
26. února 2011  Pavla Šlapanská – David Punčochář 
26. března 2011  Monika Hejlková – Karel Sova 
 

Zemřely: 

17. března 2011  Marie Prokopová 
14. července 2011  Květoslava Hegrová 
4. srpna 2011  Jiřina Kučerová 
 

Přihlášeni: 

Jiří Frimel   Ivana Frimelová  Michaela Frimelová 
Martina Frimelová  Lenka Drápelová  Patrik Záviška 
František Peterčák  František Peterčák  Lucie Peterčáková 
Pavel Vaculík  Natsuki Takada (dlouhodobý pobyt z Japonska) 
 

Odhlášeni: 

Františka Daňhelová Andrea Vošmerová Monika Sovová 
Tomáš Hejlek  Jaroslav Bystrý  Tomáš Mlčoch 
Marek Mlčoch  Andrea Mlčochová Karolína Mlčochová 
Vítězslav Pelikán 
 
K 31. 12. 2011 mají Petrovice 353 obyvatel, z toho 178 žen a 175 mužů. 
Dětí do 15 let je celkem 38. 
Průměrný věk obyvatel je 43,7 roků 
 
Nejstarší žena v obci         paní Marie Jiřikovská (* 1921) 
Nejstarší muž v obci            pan Bohuslav Schovanec (* 1925) 
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================================================================================ 

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

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY 2011/2012 

Nežli se trochu poohlédneme za naší sportovní fotbalovou sezónou, rád bych jménem 
svým i všech členů TJ Petrovice popřál vám všem, kteří budete číst tento zpravodaj, 
do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody, jak v osobním, tak 
i v pracovním životě. Taky bych si přál, abychom se v novém roce setkávali v 
hojném počtu ať už na sportovních či kulturních akcích pořádaných v naší obci. 
Naposledy jsem hodnotil podzimní sezónu po 8 kolech a od té doby jsme odehráli 
ještě dalších 6 kol. Doma jsme odehráli čtyři utkání a venku dvě. Bilance z těchto 
zápasů nebyla zrovna nejlepší, ale jelikož jsme hráli s mužstvy ze špice tabulky 
(Hostěradice B, Rybníky, Vedrovice, Dobřínsko, Olbramovice B a Jezeřany B), 
hodnotím je jako vcelku dobré. Chtěl bych se v kostce zmínit a navázat na poslední 
hodnocení k naší posile Michalu Březinovi. Jak se mu  začátek podzimu nedařilo, tak 
se v posledních kolech střelecky probudil a dal dvě branky. Určitě sám chtěl a čekal 
víc, ale míč je kulatý a fotbal je jen hra. Nemohu nepřipomenout tu jeho NEJ.. a to 
neproměněný pokutový kop proti mateřskému a vedoucímu klubu z Hostěradic, který 
ho určitě štve nejvíce.  
 

 
 
Celý podzim jsme se potýkali s docela velkou absencí hráčů, která byla zapříčiněna 
zraněním, pracovními povinnostmi či jinými okolnostmi. Ve dvou zápasech nám 
musel pomoci i náš druhý brankař Dalibor Hladík, za což mu patří dík, že nás 
nenechal „ve štychu“. Na poslední čtyři utkání se nám vrátil po operaci kolene Kuba 
Stejskal, který nám (podle mě) chyběl nejvíce.  
Když se ale ohlédnu za celým podzimem, tak si dovolím zhodnotit naše konečné 
umístnění po polovině sezóny na 5. místě opravdu jako dobré.  V kostce bych si 
dovolil zbilancovat odehrané zápasy. Ze 14 zápasů máme na kontě 8 výher (doma 4, 
venku 4 ), dvakrát remízu (doma se Skalicí a Dobřínskem) a čtyřikrát  prohru (doma 
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2 a venku 2). Celkem jsme nastříleli soupeřům 32 branek a obdrželi 18. Nejlepší 
střelec podzimu je tradičně Luboš Bogner s 11 góly. Za ním jsou Danek Šlapák se 6 
góly, David Šnepfenberg 4, Pavel Šedrla 3 (2 PK), Michal Březina 3 (1 PK ), Zdenek 
Štolpa 2, Mirek Světlík 2 a jednu branku dal Jarda Pavlů. Jen pro informaci - jarní 
fotbalová sezóna se začíná 1. dubna 2012 zápasem v Tavíkovicích. 
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!  

Olda Sobol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recept na hezký rok 2012 
 

Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. 
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 29, 30 a 31 dílků tak, že vystačí na celý rok. 

Potom se každý den upraví tak, že se vezme 
1 porce důvěry, 1 dávka poctivé práce, 

aspoň 2 dávky pěkných vzpomínek, 
2 dávky dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu,  
čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti. 

To vše se promíchá a bohatě zalije láskou.  
Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti. 

Podává se s milým úsměvem a dobrým slovem. 
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Aktualizované jízdní řády IDS JMK platné od 11.12.2011 
Linka 432 Ivan čice - Moravský Krumlov - Host ěradice - Znojmo 
Zastávka Pracovní dny Sobota + ned ěle 
Ivančice   5:08 6:08 7:18 9:38 11:38 12:38 13:38   15:38 16:38 17:38 5:38 9:38 11:38 15:38 17:38 
MK nám.   - - - 9:57 11:57 12:57 13:57   15:57 16:57 17:57 - - - - - 
MK aut.n. 4:21 5:31 6:31 8:01 10:01 12:01 13:01 14:01   16:01 17:01 18:01 6:01 10:01 12:01 16:01 18:01 
Petrovice  4:35 5:45 6:45 - 10:15 - 13:15 -   16:15 17:15 18:15 6:15 10:15 12:15 16.15 18:15 
Znojmo 5:13 6:28 7:23 8:53 10:53 12:53 - 14:53   16:53 17:53 18:53 6:53 10:53 12:53 16:53 18:53 

 

Linka 432 Znojmo - Host ěradice - Moravský Krumlov - Ivan čice 
Zastávka Pracovní dny Sobota + ned ěle 
Znojmo 4:16 5:26 6:21 7:58 8:58 10:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 18:58 6:58 12:58 14:58 16:58 18:58 
Petrovice  5:01 6:03 7:06 8:35 9:43 11:43 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 19:35 7:35 13:35 15:35 17:35 19:35 
MK aut.n. 5:15 6:17 7:20 8:49 9:57 11:57 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:49 7:49 13:49 15:49 17:49 19:49 
MK nám. 5:21 6:21   - - - 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 19:51 - - - - - 
Ivančice 5:45 6:45   9:13 10:21 12:21 14:12 15:12 16:12 17:15 18:12 20:12 8:13 14:13 16:13 18:13 20:13 

 

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslav 
Zastávka Pracovní dny Sobota + ned ěle 
MK aut.n. 5:07 6:17 6:57 7:57 9:57 11:57 12:57 13:57 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57 
MK nám. 5:09 6:19 6:59 7:59 9:59 11:59 12:59 13:59 15:09 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 7:59 11:59 15:59 
Petrovice  5:19 6:29 7:09 8:09 10:09 12:09 13:09 14:09 15:19 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 8:09 12:09 16:09 
Miroslav 5:36 6:46 7:26 8:26 10:26 12:26 13:26 14:26 15:36 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 8:26 12:26 16:26 

 

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov 
Zastávka Pracovní dny Sobota + ned ěle 
Miroslav 3:57 4:57 5:57 6:57 8:27 12:27 13:27 13:57 14:37 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 7:27 11:27 15:27 
Petrovice  4:17 5:17 6:17 7:17 8:47 12:47 13:47 14:17 14:57 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 7:47 11:47 15:47 
MK nám. 4:28 5:28 6:28 7:28 8:58 12:58 - - - - - - - - - - - 
MK aut.n. 4:30 5:30 6:30 7:30 9:00 13:00 13:57 14:27 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57 
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