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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
=========================================================
34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. dubna 2012
• Starostka seznámila ZO se souhlasným stanoviskem Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje, pobočka Znojmo k žádosti o omezení průjezdu nákladní
automobilové dopravy přes obec a omezení rychlosti na křižovatce do Mor.
Krumlova. K žádosti se musí dále vyjádřit odbor dopravy Městského úřadu
v Moravském Krumlově a Dopravní inspektorát Policie ČR Znojmo.
• ZO se seznámilo s návrhem závěrečného účtu za rok 2011, který bude vyvěšen
na úřední desce dne 27. 4. 2012 po zákonem stanovenou lhůtu.
• ZO pověřilo starostku podáním žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012“ na
akci „Oprava venkovské usedlosti s doškovou střechou“. Povinnými přílohami
žádosti jsou smlouvy o dílo mezi obcí Petrovice a dodavatelskými firmami D-Fortel,
s.r.o. a Vlastislav Solař. Celkové náklady na akci činí 120 918,- Kč, z toho
požadujeme příspěvek ve výši 90 %.
• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s realizací akce „Petrovice Vodovod
pro RD – 2012“ na parcele č. 1703/3.
• ZO projednalo a schválilo závazné stanovisko pro vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení na akci „Petrovice Vodovod pro RD – 2012“
• ZO schválilo pořízení právního informačního systému CODEXIS pro účely
obecního úřadu a mateřské školy ve výši 38 000,- Kč za 4 roky.
• ZO schválilo žádost městyse Vémyslice o úhradu neinvestičních nákladů na ZŠ
Vémyslice na rok 2012 za 6 dětí ve výši 8 276,- Kč na žáka, tj. celkem 49 656,- Kč.
• ZO schválilo žádost ZŠ Vémyslice o příspěvek na letní školu v přírodě pro 2 žáky
(Nela Hrdinová, Alexandr Tomeček) ve výši 600,- Kč na žáka, tj. celkem 1 200,Kč.
35. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. května 2012
• Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem vyřizování žádosti o omezení průjezdu
nákladní dopravy přes obec a omezení rychlosti na křižovatce do Mor. Krumlova.
• Starostka seznámila ZO se záznamem o provedení prověrky nad stavem BOZP 2012
v Mateřské škole Petrovice.
• ZO schválilo poskytnutí účelového příspěvku pro mateřskou školu Petrovice ve výši
50.000,- Kč na pořízení herních prvků do zahrady MŠ.
• ZO schválilo poskytnutí příspěvku na stravování dvou praktikantek v mateřské škole
ve stejné výši, jako je poskytováno důchodcům z naší obce.
• Starostka seznámila ZO se stavebním záměrem stavebníka Zdeňka Čepery. ZO
schválilo souhlas s realizací tohoto stavebního záměru.
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36. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 24. května 2012
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012, viz příloha.
• Starostka seznámila ZO s přerušením řízení ve věci žádosti o stavební povolení na
stavební úpravy venkovské usedlosti s doškovou střechou č. p. 10. Odbor výstavby
a územního plánování MěÚ Moravský Krumlov si vyžádal doplnění žádosti o další
podklady.
• ZO schválilo konání loutkového divadelního představení v naší obci dne 2. 9. 2012
v rámci Malého festivalu loutky. Příspěvek obce na představení bude činit 1 000,Kč.
37. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 7. června 2012
• ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Petrovice za rok 2011 s výhradou
a přijalo nápravná opatření k odstranění nedostatků.
• ZO schválilo smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 210 000,- Kč na pořízení
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
• Starostka seznámila ZO se zprávou o revizi plynového zařízení v budovách
v majetku obce. Závada na plynovém topidle v kulturním domě bude opravena.
38. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. června 2012
• Starostka informovala ZO o odstranění závady na plynovém topidle v kulturním
domě.
• ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012, viz příloha. Příjmy celkem
ve výši 277 100,- Kč, výdaje 310 000,- Kč, financování 32 900,- Kč.
• ZO projednalo a schválilo účetní směrnice obce, a to:
a) Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů
b) Směrnice o podrozvaze
• ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo č. 03/2011 mezi obcí Petrovice a DUR
plus, spol. s r.o. a pověřilo starostku jejím podpisem. Předmětem smlouvy je
zhotovení veřejného osvětlení v lokalitě „Farská zahrada“, cena celkem včetně DPH
činí 157 021,20 Kč. V této záležitosti byly osloveny 3 firmy, uvedená společnost
jako jediná dodala cenovou nabídku, firmy OSP a Miloš Ryšavý neměly o zakázku
zájem.
• ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice
a JMP Net, s.r.o., a pověřilo starostku jejím podpisem. Předmětem smlouvy je právo
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo vstupovat na parcelu ve vlastnictví
obce č. 2016.
• ZO projednalo a schválilo návrh nabídky pojistek obecních budov od pojišťovny
Kooperativa (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění proti
vandalismu a odpovědnosti za škodu) v celkové výši 15 553,- Kč ročně a pověřilo
starostku jejich podpisem.
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• ZO schválilo konání taneční zábavy Letní noc na místním hřišti, kterou pořádá TJ
Petrovice dne 23. 6. 2012.
=========================================================

INFORMACE OBČANŮM
=========================================================
Zastupitelstvo obce žádá občany, aby kolem svých domovů udržovali pořádek
(sečení trávy, úklid složeného materiálu na obecních pozemcích za svými zahradami,
hrabání listí apod.).
Od letošního roku byly zrušeny dotace na pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání
vedené na úřadech práce. V současné době máme na brigádě Pavla Vaculíka, kterého
obec platí ze svého rozpočtu. Tráva roste celkem rychle a jen stěží stíhá posekat plochy
u hřbitova, zastávky, kulturního domu, kostela, fary, doškové chalupy, knihovny, cedulí
při vjezdech do vesnice, hřišti… apod.
Proto se na vás obracíme s žádostí o údržbu prostranství kolem svých domovů
a především odklizení nejrůznějšího materiálu na obecních pozemcích v blízkosti
domovů, sklepů….
Děkujeme za vstřícnost a pochopení!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad upozorňuje ty občany, kteří doposud
n e z a p l a t i l i poplatek za odvoz odpadů, aby tak učinili.
Termín této platby je do 30. září 2012!!!
Rovněž je třeba do tohoto data uhradit roční poplatek za psy.
Průběžně je vybírán poplatek za internet.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se v naší obci uskuteční
ve středu 5. září 2012.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce děkuje panu Zdeňku Procházkovi
za ochotu a bezúplatnou opravu vytápěcího agregátu kulturního domu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Obec Petrovice plánuje v příštích letech stavební úpravy doškové chalupy.
Na opravy zdiva bude třeba vytvořit zásobu hliněných cihel „vepřovic“, nejlépe
místního původu. Prosíme majitele petrovických domů, pokud budete bourat
hliněné zdivo, nabídněte nám vepřovice, ideálně celé a neporušené vlhkostí.
Děkujeme za pomoc!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dne 5. dubna 2012 se v naší obci uskutečnil sběr nebezpečného odpadu.
Obec za odvoz tohoto odpadu zaplatila firmě AVE CZ částku 20 317,60 Kč.
Děkujeme, že využíváte této možnosti sběru a nevhazujete podobný odpad do nádob
na směsný komunální odpad. Bylo odvezeno: mikrovlnné trouby 2 ks, pračka 3 ks,
sporáky 3 ks, topidla 5 ks, odsavač 1 ks, hodiny 1 ks, konvice 6 ks, sušiče vlasů
a kulmy 5 ks, vysavače 12 ks, žehličky 4 ks, fritovací hrnce 4 ks, elektrické spotřebiče
21 ks, vrtačky 4 ks, pájka 1 ks, televizory 22 ks, monitory 6 ks, rádia 18 ks, videa 2 ks,
tiskárny 4 ks, klávesnice 2 ks, lednice 10 ks, zářivky 40 ks, pneumatiky 83 ks, obaly
od škodlivin 80 ks, barvy 320 ks, vyjeté oleje 16 kg.

Dne 12. dubna 2012 byl sběr velkoobjemového odpadu. Obec tento sběr stál
celkem 10 781,- Kč a bylo odvezeno 5,22 tun odpadu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ DĚTEM A JEJICH BLÍZKÝM
Od 2. dubna 2012 je občanům Moravského Krumlova nabízena nová služba, a to
v rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“, financovaného prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti a České televize, ze sbírky Pomozte dětem!.
Pravidelně každé první pondělí v měsíci v době od 10:00 do 17:00 hodin je dětem
a jejich blízkým v budově Městského úřadu Moravský Krumlov, Klášterní nám.
125, II. poschodí v kanceláři č. 310 k dispozici psycholog a sociální pracovnice,
kteří jim pomohou řešit jejich problémy.
Tuto službu zajišťuje jako detašovanou Krizové centrum pro děti, dospívající
a rodinu SPONDEA, se sídlem v Brně.
Krizové centrum SPONDEA poskytuje své služby od roku 1998. Cílovou skupinou
jsou děti a mládež, kteří se dostali do pro ně náročné až krizové životní situace. Tou
může být týrání, zneužívání, situace po prožití traumatu, život v rodině s výskytem
domácího násilí, v rodině, kde se rodiče rozvádějí a dítě je prostředkem pro řešení
jejich sporů, situace v rodině s nefunkčními styly výchovy, dále ztráta přátel, problémy
ve škole, ve vztazích s vrstevníky, s rodiči. Navazující cílovou skupinou jsou celé
rodiny dětí a další blízké osoby, neboť bez spolupráce s nimi by nebylo možné
napomoci návratu dítěte či dospívajícího do běžného života.
Krizové centrum SPONDEA nabízí pomoc formou ambulantní, prostřednictvím
internetové linky důvěry, prostřednictvím chatu, v Brně má k dispozici rovněž krizová
lůžka.
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Zájemci o konzultaci v Moravském Krumlově mohou přijít kdykoliv v uvedenou
dobu nebo se také mohou objednat prostřednictvím non stop linky SPONDEA nebo
prostřednictvím Městského úřadu Moravský Krumlov. Konzultace jsou zdarma.
Více informací o Krizovém centru SPONDEA naleznete na www.spondea.cz,
nonstop linky 608 118 088 nebo 541 235 511.

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

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
=========================================================
V MŠ PETROVICE SKONČIL ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Naposledy jste se dozvěděli, jak jsme v naší mateřské škole prožili zimu a příchod
jara, a tak Vás nemůžeme připravit o poslední měsíce letošního školního roku.
V dubnu jsme se vydali na
návštěvu do místního družstva. Jako
vždy nás tu srdečně přivítal pan
Pavel Herman, který se nám všem
po celou dobu exkurze věnoval.
Nejprve jsme si k radosti zvláště
našich kluků prohlédli veškerou
zemědělskou
techniku,
pak
uskladněné obilí a nakonec jsme se
vydali tam, kam jsme se všichni
těšili nejvíce - za selátky. Děti měly
radost, že mohly vidět selata
různého stáří, některá si také
pohladit a seznámit se s tím, jakým způsobem se malá prasátka živí, váží a sžívají
s okolním světem. Návštěva v družstvu se nám moc líbila a panu Hermanovi za jeho
ochotu i velmi poutavé vyprávění moc děkujeme.
V měsíci květnu přišly do naší mateřské školy na pedagogickou praxi studentky
Štěpánka Janštová a Gábina Hladíková, které se hned zapojily do příprav našeho
závěrečného vystoupení na letošní Akademii. Všichni jsme měli plné ruce práce:
dospěláci s výrobou kostýmů a kulis, děti s vyráběním dárečků a učením se básniček,
písniček a nelehkých zpívaných rolí do naší pohádkové operky.
Kromě zvládání příprav nám krásnou odměnou bylo, když jsme 24. května společně
vyrazili autobusovou linkou na školní výlet do Miroslavi na dopravní hřiště. Nejprve
jsme si celý areál prošli, abychom se seznámili s umístěním dopravních značek,
přechodů pro chodce, železničním přejezdem, parkovištěm, odpočívadlem pro řidiče
i hygienickým zázemím. Při cestě tímto areálem jsme si společně zopakovali dopravní
značky a jejich význam, hlavně však povinnosti řidičů i chodců. Všechny děti dostaly
na krk řidičské průkazy, reflexní náramky pro lepší orientaci, při které straně vozovky
mají jezdit a poté si šly vybrat koloběžku, kolo, odrážedlo nebo motokáru.
6

Na dodržování
dopravních
pravidel jsme všechny učitelky
dohlížely jako paní policistky
a zapisovaly do řidičských
průkazů pochvaly i rady, co je
třeba se ještě doučit. A děti se
snažily jezdit správně, řídit se
semafory a značkami. Pak
následovala
zasloužená
svačinka
a
procházka
po Miroslavi se zmrzlinovou
pochoutkou v místní cukrárně
i osvěžením
u
stříkajících
vodotrysků
na
náměstí.
V závěru nám zbyl čas i na sport a dovádění na skluzavce, houpačkách a prolézačkách
v areálu dopravního hřiště. Z vydařeného dopoledne si děti odvezly dárky s dopravní
tematickou, medaile a snad také odkaz do budoucna být ohleduplnými a opatrnými
účastníky silničního provozu.
A pak už nastal 7. červen, den, kdy se v Kulturním domě v Petrovicích konala letošní
Akademie 2012. Po přivítání všech diváků již sálem zazněly první tóny melodické
operky „Karkulka a vlk“, ve které si zahrály jako skuteční herci všechny děti z naší
školky – od těch nejmenších až po ty nejstarší. Pro ty malé to bylo zcela jistě první
velké vystoupení nejen před svými nejbližšími, ale i spoustou zcela cizích lidí. A bylo
jich vskutku nemálo, co se na nás přišli podívat. Těm nejstarším pak patří velký obdiv
za perfektně zvládnuté role hlavních postav a také ujištění, že petrovičtí ochotníci z řad
dospělých mezi nimi jednou jistě najdou svoje následovníky.

Po přestávce následovalo pohybové ztvárnění skladby „Už přijíždí Večerníček“
s barevnými čepicemi a třásněmi. Poté mladší děti postavily bránu sedmi starším
kamarádům - předškolákům, aby jí mohli projít do jejich další důležité životní etapy,
a to do školy, a současně se rozloučit s kamarády, školkou a po složení slavnostního
slibu být pasováni paní starostkou Irenou Záviškovou na prvňáčky. Budoucí školáci
s šerpami společně zazpívali píseň na rozloučenou, všem zamávali a před dětmi byl
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ještě poslední úkol tohoto dne: rozdat svým blízkým všechny dárečky, které jsme
během tvořivých dopolední ve školce pro ně vyráběli a poděkovat jim za jejich lásku,
starostlivost a péči o ně. Bylo to milé odpoledne plné úsměvů, pohlazení i dojetí. Vždyť
na tvářích nejedné maminky
budoucích školáků jsme viděli
i slzy štěstí, ale i smutku
z loučení. Velkým překvapením
pro celý kolektiv zaměstnanců
školy bylo i tajně naučené
poděkování ze strany našich
budoucích prvňáčků a pěkné
květinové dary, za které našim
předškolákům a jejich maminkám
ještě jednou děkujeme. Bylo to
pro nás všechny nečekané
překvapení…
Ve středu posledního týdne školního roku jsme se ještě společně sešli s dětmi
a rodiči na naší školní zahradě u táboráku na rozloučenou, a protože bylo krásné letní
odpoledne, mnohým se nechtělo vůbec domů.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem rodičům, paní starostce i zastupitelstvu za
velmi dobrou spolupráci během celého školního roku 2011/2012 a popřát nejen jim, ale
Vám všem hodně zdraví, krásné léto plné odpočinku, prázdninových zážitků a těch
nejkrásnějších a klidných chvil v kruhu svých nejbližších…
zaměstnankyně MŠ Petrovice
=========================================================

ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE
=========================================================
LESONICKÁ ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA
Záměrem
Základní
školy
v Lesonicích je zrealizovat každoročně
větší projekt. V letošním školním roce
jsme si naplánovali vybudovat školní
naučnou stezku. Okolí obce Lesonice
přímo vybízí k toulkám přírodou
a pokud se k nim přidají i zajímavé
přírodovědné a historické informace,
vznikne příležitost obohatit se na duchu
i na těle. A to nejen pro děti, ale
i širokou veřejnost.
„Lesonická školní naučná stezka
vznikla jako projekt Základní školy Lesonice ve spolupráci s obcí a místními občany.
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Cílem stezky je přiblížit veřejnosti přírodovědné a historické zajímavosti okolí
Lesonic, které si mnohdy při procházkách ani neuvědomujeme nebo o nich vůbec
nevíme. Současně chce také upozornit na stopy, které po sobě zanechávají lidé.
Vytyčení trasy vzniklo spontánně, použili jsme stezku, na kterou pravidelně chodíme
se žáky v rámci „Malé školy v přírodě“. Protože její některé části byly hůře schůdné,
starosta obce Lesonice Pavel Herman zorganizoval pročištění stezky a následně
vlastnoruční výrobu dřevěných stojanů na informační tabule.
Lesonická školní naučná stezka má 6 zastavení, které jsou tematicky zaměřeny na
přírodní útvary, historii a popis objektů.
Zapojením dětí do projektu se prohlubuje kladný vztah k místu, kde žijí a budují
i vztah k obci. Také návštěvníci obce Lesonice mají možnost zjistit, že i malá vesnice má
co nabídnout z historie i přírody.
Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku Lesonické školní naučné stezky.“
Citace z textu umístněného na hlavním panelu u školy.
V pondělí 18. května 2012
jsme
slavnostně
Lesonickou
školní naučnou stezku otevřeli.
Kmotry stezky jsou starostka obce
Petrovice
Irena
Závišková,
starosta Mor. Krumlova Mgr.
Tomáš Třetina a vedoucí Polesí
Mor. Krumlov pan Konecký.
Po kulturním vystoupení žáků,
odhalením
hlavního
panelu
a přestřižením pásky jsme se
všichni vydali na procházku
Lesonickou
školní
naučnou
stezkou. U každého ze šesti
zastavení žáci informovali, co si
návštěvníci mohou přečíst na
informačních panelech.
Gábinka Velebová ukazuje střepinu
z vybuchnuté bomby, která spadla do
místního lesa za 2. sv. války.
U zastavení věnovanému obilným
jámám přispěli odborným výkladem
manželé Grunovi z Petrovic. Na
potoční stezce starosta obce Lesonice
Pavel Herman a místostarosta Marek
Štros označili pramen potoka
Lesůňka. Stezku dlouhou 3,6 km
jsme ukončili dojitím až do místní
sokolovny, kde na účastníky čekalo
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vystoupení žákovského divadelního souboru v Mikulášské pohádce. Přivítali jsme mezi
nás nové žáky do prvního ročníku a celý program završili občerstvením.
K radosti z vytvoření školní naučné stezky přispěly i pozitivní ohlasy
od zúčastněných. Jsme rádi, že naše činnost má smysl, že přinášíme dětem z naší školy
nejenom základy vzdělání, ale i ukázání cesty různých možností seberealizace
a osobního rozvoje.
Děkuji





žákům za celoroční spolupráci
rodičům za jejich péči o děti
svým kolegyním za jejich práci
starostovi obce Lesonice Pavlu Hermanovi za vstřícný postoj k našim aktivitám
a pomoc při jejich realizaci
 zřizovateli za rozhodnutí „školu si udržet“
Přeji všem slunečné léto a při toulkách Lesonickou školní naučnou stezkou pěkný
zážitek.
Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice.

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

INFORMACE Z KNIHOVNY
===================================================

Otvírací doba knihovny: každý pátek 17.00 – 19.00 hodin
(z důvodu rekonstrukce budovy knihovny
je fond přestěhován na obecní úřad – obřadní místnost)
SEZNAM NOVĚ ZAKOUPENÝCH KNIH
Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
William Shakespeare: Othello
William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
Viktor Dyk: Krysař
Erich Maria-Remarque (stručný život velkého romantika)
Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně
Jan Karafiát: Broučci
Julius Zeyer: Radúz a Mahulena
Božena Němcová: Chudí lidé
Božena Němcová: Babička
Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Rudolf Těsnohlídek: Liška Bystrouška
William Shakespeare: Hamlet
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák
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William Shakespeare: Komedie plná omylů
Karel Hynek Mácha: Máj
Karel Poláček: Bylo nás pět
Josef Škvorecký: Tankový prapor
Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka
Vladislav Vančura: Rozmarné léto
Maxmilián Petřík: 72 jmen české historie
Hannah Laudová: Prameny lidových tradic Čech
Petra Zídková: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách
Jiří Gruša: Dotazník aneb modlitba za jedno město a přítele
Martin Gilbert: První světová válka (úplná historie)
Příběhy z Dalimila: Pařížský zlomek latinského překladu
Karel Čapek: R. U. R.
Moliére: Lakomec
Vítězslav Nezval: Manon Lescaut
Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry
William Shakespeare: Romeo a Julie
Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
Václav Klaus: Modrá, nikoli zelená planeta
Antoine De Saint-exupéry: Malý Princ
Jaroslav Seifert: Maminka
Jana Neruda: Povídky malostranské
Joseph Rudyard Kipling: Kniha džunglí
Jaroslav Foglar: Když Duben přichází
Jiří Wolker: Těžká hodina
F. L. Čelakovský: Ohlas Písní českých, Ohlas písní ruských
Jan Neruda: Balady a romance
Karel Havlíček Borovský: Král Lávra
Karel Jaromír Erben: Kytice
Josef Václav Sládek: Zvony a zvonky
Bonne Bryantová: Kovbojské prázdniny (Dívky v sedlech)
Bonne Bryantová: Oslava narozenin (Dívky v sedlech)
Allison Estes: Záhada zlaté medaile
Ju Chua: Dva liangy rýžového vína
Ludvík Vaculík: Sekyra
Richard Sacher: Simona Monyová – život a smrt
Allison Estes: Nerozluční kamarádi
Jaroslav Boubín: Petr Chelčický Velké postavy českých dějin
Ed Smith: Klasické věnce
Jindra Svitáková, Renata Frančíková: Znáte naše svátky?
Domácí lékař - už vím, co mě trápí!
Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti

Místní knihovna Petrovice
poskytuje službu balení knih za jednotný poplatek 5,- Kč za kus.
Do průhledné fólie vám na míru zabalíme vaše
knihy, brožury, atlasy, noty, učebnice…
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=========================================================

USKUTEČNĚNÉ AKCE
=========================================================
HRKÁNÍ
proběhlo v pátek 6. dubna. v 5.45, 11.45, 14.45, 16.45 a v sobotu 7. dubna. v 5.45,
11.45, 13.45 a 17.45 hodin.
Letošními pány byli Roman Jandásek, Jan Hynek a Radek Kovář.

LÉČBA AKTEM
Jsou
divadelní
představení, na kterých se
necítíte dobře a s úlevou
z nich prcháte. Pak jsou
produkce, které v duchu
opustíte hned po vytažení
opony, a po jejím spuštění
si nevzpomenete, na co
jste se vlastně dívali. Nu,
a pak jsou akty, z kterých
se vám setsakra nechce odejít, protože tam dostáváte do těla transfůze hektolitrů zdraví
v podobě smíchu, dobrých gagů, originálních nápadů a nakažlivé herecké radosti.
V Petrovicích taková umělecká „transfůzní stanice“ existuje. Má podobu
ochotnického divadla a její poslední léčebný úkon se jmenuje AKT. Recept sice napsal
Jára Cimrman a pánové Svěrák a Smoljak na něj dali svá doktorantská razítka, ale
samotná léčba se už provádí v terénu.
Viděl jsem AKT mnohokrát, ale nikdy mi nezlepšil zdraví, poničené starostmi
předešlých dnů, jako to dokázali Petrovičtí. Ani originální představení Divadla Járy
Cimrmana to nedokázalo, ať se na mě nezlobí oba slavní principálové. Proč? Protože
v Petrovicích dokázali dát všem rolím mnohem více osobitější typový charakter. Výkon
„paní Žílové“, to byl vážně koncertík pohybů a mimiky, pak „sexuolog“ se svou bodrou
vizáží jediného graduovaného mezi ostatními, také „malíř Žíla“, i „učitel“
a „obchodník“ si užívali své role jako kdyby byly napsány přímo pro ně. A všechny ty
půvabné, jiskrné a vtipné aktualizace fotografické! A samotný obraz aktu paní Žílové!
Tanečky i zpěvy měly úžasně nakažlivou graciézní naivitu. No, musel bych jen chválit
a asi bych byl nařčen z podlézavosti. Ale nechť, klidně ať jsem nařčen, hlavně že jsem
odjížděl z Petrovic na dlouho uzdravený.
Lubomír Müller, Ostrovačice
Divadelní představení AKT se uskutečnilo v tyto dny:
30.3.2012 - premiéra
14.4.2012 - repríza
22.4.2012 - derniéra
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II. SLET ČARODĚJNIC
TJ Petrovice po loňském
úspěchu opět zorganizovala
čarodějnický slet. Termín
vyšel na pondělí 30. dubna
a v tento den se místní
fotbalové hřiště proměnilo
v opravdové
čarodějnické
tábořiště. Slétlo se sem
několik dospělých i dětských
čarodějnic
a
čarodějů
a o zábavu bylo postaráno.
Pro všechny návštěvníky
sletu byly připraveny soutěže
- běh s koštětem, navlékání těstovin, soutěž v malování o nejlepší čarodějnici, společný
tanec, aj. Obrovským zpestřením byla ukázka práce pyrotechnika Jirky Frimela, který
všem přítomným předvedl výbuchy s nejrůznějšími efekty. Z řad dětí si ti nejodvážnější
mohli vyzkoušet přeskočit třaskající výbušninu jako ve filmu.
Na závěr se uskutečnil tradiční táborák, nad kterým si mohli děti i dospělí opéct
špekáčky.

7. PETROVICKÝ KOŠT
Na úterý 1. května 2012 připravili
místní zahrádkáři v obecním sklepě
ochutnávku vín z produkce vinařů z naší
vesnice i okolních obcí. Letošní akci
provázelo velmi teplé počasí, které
přilákalo značný počet návštěvníků nejen
z naší obce. Milovníci vína měli při této
příležitosti možnost ochutnat celkem 63
vzorků od 30 vinařů.
Z bílých vín byla nejvíce zastoupena
odrůda Veltlínské zelené (9 vzorků),
směs bílá (10 vzorků), Müller Thurgau
(5 vzorků), Neuburské a Rulandské bílé
po 4 vzorcích, Pálava se 3 vzorky, dále
pak Irsai Oliver, Muškát moravský,
Ryzlink rýnský i vlašský, Sauvignon
a Tramín. Z červených vín bylo nejvíce
vzorků Svatovavřineckého (11), ochutnat
jsme dále mohli rovněž směs červenou,
Zweigeltrebe, Modrý portugal a Svatovavřinecké rosé.
Akce se vydařila a poslední spokojení návštěvníci se rozcházeli v pozdních nočních
hodinách.
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
V HASIČSKÉM SPORTU
Sobota 12. května 2012
patřila dobrovolným hasičům
a
všem
vyznavačům
požárního sportu. Na místním
fotbalovém hřišti bylo možné
spatřit soutěžní klání družstev
SDH z Petrovic, Lesonic,
Tulešic, Vémyslic, Rybníků
a Rozkoše a rovněž ženská
družstva z Lesonic, Jamolic
a Vedrovic.

Výsledná tabulka:
Družstvo SDH
Petrovice - muži
Lesonice - muži
Tulešice - muži
Vémyslice - muži
Rybníky - muži
Rozkoš - muži

1. pokus
34,29
24,48
41,50
27,53
37,70
N

Lesonice - ženy
27,23
Jamolice - ženy
30,40
Vedrovice - ženy N

2. pokus
N
37,91
31,17
N
31,23

24,65
29,50
28,27

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Na sobotu 23. června 2012
připravila Tělovýchovná jednota
Petrovice
pro
místní
i přespolní
děti
DĚTSKÉ
ODPOLEDNE. Akce se konala
na fotbalovém hřišti a děti měly
možnost prohlédnout si zblízka
auta a vybavení příslušníků
Policie ČR a Městské policie
Moravský Krumlov. Zájemci si
vyzkoušeli neprůstřelné vesty,
prohlédli si zbraně, pouta,
vysílačky a velký úspěch měl
maják na autech.
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umístění
5
1
3
2
4

Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže – chůze na chůdách, skákání v pytlích,
zatloukání hřebíků, střelba ze vzduchovky, kvízy, apod. Za splnění úkolů dostaly
sladkou odměnu a na závěr si každý účastník odnášel soft tenisovou sadu. Po celé
odpoledne hrála reprodukovaná hudba pro zpříjemnění atmosféry a rovněž bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Velké poděkování patří nejen organizátorům, ale také Policii ČR, Městské policii
Moravský Krumlov a sponzorům.

LETNÍ NOC
Ve 20 hodin začala na
místním hřišti venkovní
zábava se skupinou
STONE z Dobřínska.
Návštěvníci této akce si
mohli
parádně
zatancovat,
zazpívat
známé
písničky,
občerstvit se uzenou
cigárou a zvlažit hrdlo
vychlazeným
pivkem.
Zábava se rozjela a ani
po skončení v brzkých
ranních hodinách se
nikomu nechtělo domů.
Počasí oběma akcím přálo, takže se vše vydařilo podle plánu.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LESONICÍCH
První prázdninový víkend patřil v Lesonicích dětem. Konaly se dětské rybářské
závody, sportovní odpoledne plné her a večerní stezka odvahy spojená s opékáním
špekáčků. Rybářské závody byly zahájeny v 8 hodin. Zúčastnilo se 13 dětských rybářů
z Lesonic a Petrovic. Již od prvních okamžiků bylo patrno, že děti jsou plné napětí
a očekávání velkého úlovku. Pro radost všech přítomných i rodičů nebyl nikdo
zklamán. Děti se zhostily role lovců na výbornou. Z vody vytahovaly jednu rybu
za druhou a tři hodiny rybolovu si náležitě užily. Celkem bylo uloveno 29 ryb (kapr,
lín) o celkové délce 11,61 metrů. Z vítězství se radovala Žaneta Čechová, která porazila
všechny chlapce a dívku s velkým náskokem. Druhý byl Jakub Šibral a třetí Radek
Kovář z Petrovic, který současně ulovil největší rybu v podobě kapra o délce 64 cm.
Všechny děti si odnesly kromě zážitků a věcných drobností i nádherného kapra.
Přítomní dospělí rybáři jen s obdivem hleděli na šikovnost dětí a množství ulovených
ryb. Bylo potěšení dívat se na spokojené dětské oči. Díky počasí a ochotným
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organizátorům se podařilo připravit nezapomenutelný den pro děti z Petrovic a Lesonic.
Věřím, že do budoucna vymyslíme více společných akcí.
Pavel Herman, starosta Lesonic

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

ZVEME VÁS…
=========================================================
• sobota 4. srpna 2012
17. MUCHA CUP
- pořádá SPK Petrovice
- turnaj v malé kopané
- družstva 5 + 1 „starých pánů“ od 33 let
- startovné: 400,- Kč/tým
- přihlášky a startovné do 31. 7. 2012 na tel.: 603 888 474
- fotbalové hřiště, začátek v 8.30 hodin
- občerstvení zajištěno (cigára, kotlík, makrely)
• sobota 4. srpna 2012
PAROHÁČI
- pořádá SPK Petrovice
- taneční zábava s country kapelou
- fotbalové hřiště, začátek ve 20 hodin
- posezení pod pergolou
- občerstvení zajištěno
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• sobota 25. srpna 2012
4. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
- pořádá SPK Petrovice
- obnovení tradice přespolního běhu pro děti a mládež
- zkoušky vědomostí a dovedností na stanovištích
- sraz na hřišti, začátek v 15 hodin
- cca v 17.30 hod. ukázka první pomoci, vyzkoušení v praxi pod odborným
dozorem MUDr. Kateřiny Vaníčkové
- v 19 hod. letní prázdninová projekce pro děti pod pergolou
- občerstvení zajištěno
• neděle 2. září 2012
MALÝ FESTIVAL LOUTKY - POPELKA
- pořádá obec ve spolupráci s Městským kulturním střediskem M. Krumlov
a Skupinou ČEZ
- tradiční loutkové představení pro děti i dospělé
- obřadní místnost obecního úřadu, začátek v 15 hodin
- hraje Divadlo u staré herečky
- vstup zdarma
• sobota 15. září, neděle 16. září 2012
TRADIČNÍ HODY
- zvaní po vesnici
- zavádění chasy pod májí před kulturním domem
- v sobotu večerní zábava
- hraje Dechová hudba Petrovanka a hudební skupina Dreams
• sobota 13. října 2012
VINOBRANÍ
- pořádá ČZS Petrovice
- taneční zábava se skupinou Fantazie
- kulturní dům, začátek ve 20 hodin
- burčák, bohatá tombola
• konec října 2012
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
- datum bude rodičům nových občánků upřesněno

17

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
=========================================================
Po téměř ročním pobytu u rodiny
Hynkových se před prázdninami
s naší obcí rozloučil japonský
student Natsuki Takada, který
navštěvoval ve školním roce
2011/2012 Gymnázium Moravský
Krumlov. Během svého pobytu se
obstojně naučil česky, jak o tom
svědčí jeho pozdrav, který napsal
do Pamětní knihy obce.
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=========================================================

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
=========================================================
NA BŘEHU STRUŽKY KVETE ORCHIDEJ
Orchideje zná asi každý. Jejich obliba je na vzestupu. Za okny mnoha petrovických
domů můžeme obdivovat velké květy orchidejí pestrých barev a rozmanitých tvarů.
Tyto ozdoby květináčů pochází většinou z tropů, kde rostou obvykle jako epifyty
v korunách stromů. Několik desítek druhů orchidejí však roste také divoce v naší
přírodě a jeden druh přímo v naší obci.
Nehledejme jej ale v korunách stromů.
Naše divoké orchideje jsou druhy zemní
a jako většina běžných rostlin rostou
z půdy. Také jejich květy jsou většinou
mnohem méně nápadné a menších
rozměrů. Proti tropickým skvostům jsou
to spíše chudí příbuzní. Ovšem
v eleganci a nápadité rozmanitosti tvarů
květů se svým kolegyním zcela
vyrovnají. Jen je třeba se sehnout k zemi
a podívat se z blízka.
Tak je to i s naší petrovickou orchidejí
– kruštíkem širolistým. Jeho květy
můžete vidět právě nyní, v polovině
července, na břehu našeho potoka
Stružka, kousek od obecního úřadu.
Přesněji u mostku přes Stružku, u domu
Ondráčkových (č.p. 124). Ještě přesněji
asi deset rostlin kvete na svahu
potočního koryta mezi třetí a čtvrtou
břízou počítáno od mostku. Naše
exempláře kruštíku širolistého (latinsky
Epipactis helleborine) jsou letos jen asi
30-50 cm vysoké.
Zbývá otázka, jak se sem tento kruštík dostal? Orchideje tvoří obrovské množství
mimořádně drobných semen, skoro jako prach lehkých a polétavých. Šíří se snadno
vzduchem na velké vzdálenosti podobně jako výtrusy kapradin nebo hub. Takže k nám
milý kruštík přilétl a na příznivém stanovišti v mírném stínu bříz vyrostl. Jak dlouho se
zdrží, nevíme, ale pokud břízy na svém místě zůstanou, určitě tu bude mnoho let.
Mgr. Bronislav Gruna

19

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

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
=========================================================
rok 1927 (pokračování)
Značná letní vedra v červnu trvala po několik dní ve druhém a třetím týdnu
a dostoupila výše až přes 30 °C. Jimi podporován byl vznik četných bouřek, které však
v krajině zdejší neučinily škod, jak tomu bylo kupř. na Jevišovsku, Třebíčsku a jinde.
V červenci (dne 10. července) pořádáno zde na prostranství druhé veřejné
cvičení zdejšího sboru dobrovolných hasičů, kteréž letos bylo cvičením okrskovým.
Z cizích sborů dostavil se sbor z Jezeřan, z Lesonic a z Vémyslic. Sbor z Jezeřan se
dostavil se stříkačkou. Po uvítání hostí provedeno bylo cvičení se stříkačkami na návsi
požárním poplachem, načež průvod hasičů s hudbou odebral se na prostranství u školy.
Zde bylo provedeno pěkné cvičení prostné se sekyrkami. Cvičení bylo provázeno
hudbou. Účastnili se ho, kromě členů domácího sboru i hasiči z Jezeřan. Cvičení
provedeno bylo velmi pěkně. Potom byla veselice s tancem. Účast obecenstva byla
vlivem příznivé pohody velmi značná. K večeru vyprovázeny byly cizí sbory sborem
domácím, přičemž hudba jim při odchodu zahrála pochod. Pro občerstvení obecenstva
bylo prodáváno pivo a limonády z hostince Sobotkova a různé zákusky byly v buffetu,
do něhož byly darovány obecenstvem. Také finančně vydařilo se cvičení a dalo sboru
dobrý výtěžek, jehož se upotřebí hlavně na výzbroj sboru.
Dnem 12. července počaly žně a to hlavně na straně k Dobelicím, na Výhoně
a k nádraží rakšickému. Sečen byl ječmen, žito a pšenice; oves; kromě ranného; byl
dosud nezralý. Výtěžek žní byl celkem dobrý, pouze žita byla v celku poněkud mrazy
květnovými poškozena, takže výnos jejich byl slabší. Průběh žní nebyl tentokráte rušen
dešti, takže obilí bylo sklizeno bez překážky.
Po skončených žních, které roku letošního byly poněkud opožděny, prováděli
rolníci výmlat a to většinou pomocí motoru benzínového. Výmlatem zjištěn výnos jeho,
jenž činil 6 měřic z 1 míry u pšenice, 6 měřic u žita, u ječmene 10 měřic; čočka sypala
asi 5 měřic z míry. Výnos byl tedy celkem dosti uspokojivý, dík tomu, že obec a katastr
její nestihla žádná zhoubná bouře.
Vývoj cen obilí vykazoval počátkem září jistý pokles, takže 1 q pšenice byl za 220
Kč, žito dosáhlo 225 Kč za 1 q, ječmen 180 Kč. Oves na trzích v Mor. Krumlově ani
v Miroslavě ke koupi se nenabízel, jelikož se zde seje jen pro potřebu vlastní každého
zemědělce. Čočka platila 400 Kč za 1 q, brambory 35 Kč a řepa při sklizni 18 Kč za
1 q.
Brambory začaly se sklízeti asi kolem poloviny září. Sklizeň byla příznivá, výnos
byl velmi dobrý, neboť již po více roků nebylo bramborů tolik a tak neobyčejně velikých
jako letos. Sklizeň cukrovky začala koncem září a začátkem října. Počasí bylo stále
pěkné a nečítá-li se několik menších dešťů, nutno říci, že suché počasí trvá od počátku
srpna.
20

Letošní hody, konané ve dnech 18. – 20. září, byly provázeny počasím v té době
ještě nebývale chladným, větrným a sychravým. Zvláště v neděli byly stálé deštivé
přeháňky. Obvyklé zavádění cizí chase dálo se tentokráte v hostinci. Návštěva byla
přece však dobrá. V pondělí a v úterý bylo již počasí lepší. Však přece byly hody, tato
obecní slavnost všech malých i dospělých, pokaženy.
Práce v cukrovaru v Rakšicích, kamž i z obce zdejší se cukrovka dodává, začala
asi dne 7. října. Plný chod výroby cukerné nastane dne 15. října. Jako obvykle, tak
i roku letošního, pracovati budou při cukerné kampani dělníci z obce zdejší. Denní
mzda dělníka v cukrovaru činí letos (zápis nebyl dokončen, pozn. redakce)
Zemětřesení, úkaz to v krajině okolní neobyčejný, pozorováno v obci zdejší, jakož
i v jiných obcích a krajinách Moravy, Čech, Slovenska a v zemích okolních. V obci
zdejší pocítěn byl dne 8. října t.r. asi o 20 hodinách 49 minutách dosti značný otřes
země, který v krajině u Dolních Kounic i podzemním hlukem byl provázen. Zde podobný
hluk nebylo slyšeti. Otřes způsobil, že v některých domech nádobí zarachotilo na stole
a poskočilo a také dokonce dle vypravování některých občanů i nábytek se poněkud
pohnul. Zjev tento trval 3 vteřiny, ale způsobil značný rozruch v obci a zvláště otázka,
bude-li se zemětřesení opakovati. Škody žádné nebyly způsobeny. Zemětřesení
způsobeno bylo dle úsudku učenců pohyby zemské kůry v podzemí. Podobný úkaz zde
nebyl posud ani od nejstarších pamětníků pozorován.
Koncem října 1927 zahájeny byly přípravné práce pro obecní volby. Voličské seznamy
byly doplněny a opravy v nich provedeny; jednak ve voličích nastalé změny úmrtím,
odstěhováním, nabytí zákonitého stáří pro velební právo potřebného aj. Voličské
seznamy vyloženy byly po 14 dní, ale reklamací od voličů podáno nebylo. V obci
podána byla žádost k okresní správě politické o poměrné zastoupení. Volební vyhláška
byla po dobu 14 dní před volbou vyvěšena a pak sejmuta. Kandidátní listiny podány
byly 3 a to v tomto pořadu: 1.) Kandidátní listina „Republikánské strany zemědělského
lidu a Domoviny domkařů a malorolníků“; 2.) Kandidátní listina „čsl. domkařkomalozemědělské strany“ a 3.) Kandidátní listina „československé strany lidové“.
Třeba poznamenati, že podány byly občanstvu návrhy, aby utvořena byla jednotná
kandidátní listina občanská, čímž by volby byly se nekonaly. Návrhem jedním byly by
mandáty obecního zastupitelstva (12 členů) rozděleny rovným dílem a to: 3 rolníci,
3 domkaři, 3 dělníci a 3 rolníci (pololáníci, ¼ láníci). Než návrhy, jež ve schůzi občanů
přednesl bývalý starosta Jan Sobotka, toho času ještě úřadující, nedošly souhlasu
občanů a tím návrhy jednotné kandidátky padly. Příčinou byly stranické ohledy
některých občanů.
Volebním komisařem pro volbu byl jmenován nařízením okr. správy politické Jaroslav
Zázvorka, říd. učitel (výnos č. 21.663, ze dne 31./10. 1927). Za volební místnost
ustanovena obecní radnice v hostinci zdejším. Poslední práce předvolební vykonány
byly odevzdáním kandidátních listin do tisku, přípravou volební vyhlášky a jiných
tiskopisů. 3. den před volbou dodány byly rozmnožené kandidátní listiny jako lístky
hlasovací všem voličům.
…pokračování příště
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=========================================================

ZE SPORTU
=========================================================
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM JAREM 2012
Letošní hodnocení jarních kol bude asi jedno z nejméně povedených za posledních
6 roků, kdy jsme měli vždy silnější jaro než podzim. Z pěti jarních domácích zápasů
jsme uhráli pouhé 3 body za remízy, což je trestuhodně málo. V domácích utkáních
jsme většinou vždy vedli, ale nedokázali je dotáhnout do vítězných konců. Naopak
venku se nám už dařilo o něco lépe a dvě utkání jsme vyhráli. V celkovém hodnocení
jara jsme skončili na 10. místě (na podzim to bylo 5. místo) a z toho vyplynulo celkové
7. místo se ziskem 35 bodů a skóre 55 : 47.
Sezóna 2011/2012 je tedy po předchozích medailových umístněních tak trochu
ústupem z pozic. Alespoň máme pro další ročník před sebou cíl, a to vrátit náš oddíl
na přední místa 4. třídy OFS Znojmo. Hlavním úkolem nás všech bude ale získat do
klubu fotbalisty mladších ročníků, aby zde mohla vyrůstat mezi zkušenými borci (jako
jsou Jakub Stejskal, Luboš Bogner, Tomáš Dvořák a další v týmu) nová generace
a fotbal zde dál mohl fungovat na slušné úrovni. Myslím si, že zázemí je zde
v Petrovicích velice dobré a mohli by nám je závidět i ve vyšších třídách. Proto
opravdu musíme mladé kluky získávat. Aspoň tak, jak se to podařilo Luboši Bognerovi
(za což mu patří dík) před jarní sezónou, když získal aspoň na hostování útočníka
Zdeňka Fialu z Lesonic. Ten byl opravdovou posilou a taky se nakonec stal i nejlepším
naším střelcem jara se 7 góly. Se 6 brankami skončil za Zdeňkem v tabulce jarních
střelců Luboš Bogner (ten nám 3 zápasy chyběl z pracovních důvodů). Dále si připsali
2 branky David Šnepfenberg, Jirka Vespalec a po jedné dali Světlík, Březina, Šlapák
a Šedrla. Ještě bych měl podotknout, že se nám na jaře nevyhnula zranění hráčů, a to
i dlouhodobé (Tomáš Vespalec, Petr Záviška, Zdenek Štolpa) a nezvykle nám chyběli
hráči z důvodu pracovního vytížení (Světlík, Březina, Šlapák), což se nedá ovlivnit.
U všech kolektivních sportů a tudíž i u fotbalu patří k dosahování dobrých výsledků
dobrý tým, který táhne vždy za jeden provaz a každý jednotlivec bere ohled na ostatní
v mužstvu. Já věřím, že tento duch bude i nadále v našem mužstvu rovněž v podzimní
sezóně pokračovat a třeba se i zlepšovat přístupem každého jednotlivce k účasti na
trénincích a hlavně v zápasech.
To by bylo asi tak vše v krátkém shrnutí našeho fotbalového jara 2012. Všem
hráčům a fanouškům přeji krásné prožití dovolených a prázdnin a přeji si, abychom se
opět v hojném počtu setkávali na utkáních našich fotbalistů, ať už doma či venku, v co
největším počtu. Začátek podzimních utkání doma je v neděli 19. 8. derby s Rybníky.
Děkuji za přízeň, sportu zdar a petrovickému fotbalu zvlášt!
Olda Sobol
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Konečná tabulka Okresní soutěže IV.B ročníku 2011/2012
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Rozlosování podzimních utkání fotbalového oddílu TJ Petrovice
v ročníku 2012/13 Okresní soutěže IV.B:
Datum
13.08.
21.08.
28.08.
04.09.
11.09.
18.09.
25.09.
02.10.
09.10.
15.10.
23.10.
30.10.
06.11.
13.11.

Domácí
Jezeřany "B"
Petrovice
Trstěnice
Petrovice
Braníšovice
Petrovice
Petrovice
Miroslav "C"
Petrovice
Vedrovice
Petrovice
Olbramovice "B"
Petrovice
Petrovice

Hosté
Petrovice
Tavíkovice
Petrovice
Suchohrdly u Mir. "B"
Petrovice
Jamolice
Skalice
Petrovice
Dobřínsko
Petrovice
Rybníky
Petrovice
Hostěradice "B"
Jezeřany "B"

Čas
16:30
10:15
16:30
10:15
10:15
10:15
10:15
13:00
10:15
15:00
10:15
10:15
10:15
10:15
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Den
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle

