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

ZZEE    ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ     ZZAASSTTUUPPII TTEELL SSTTVVAA    OOBBCCEE  
========================================================= 
 
39. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. července 2012 

• ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání. 

• Pan Pavel Pokorný z Vodárenské a.s., Moravský Krumlov informoval ZO 
o aktuální situaci s odběrem pitné vody z vodovodního řadu v naší obci. 

• ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2012. 

• ZO projednalo a schválilo žádost žadatelů Jiřího Klima a Alžběty Škárkové 
o připojení svodu srážkové vody do dešťové kanalizace.  Výkopové práce nesmí 
ohrozit stávající inženýrské sítě (místní telefonní kabel, plynovod) a žadatel je 
povinen uvést místní komunikaci do původního stavu. 

• ZO vzalo na vědomí oznámení o umístění stavební buňky poblíž hranice obecního 
pozemku č. 2596 v k.ú. Petrovice.  

• ZO projednalo žádost obce Lesonice o finanční příspěvek na provoz koupaliště 
a schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 13 000 Kč. 

• ZO schválilo konání taneční zábavy s country kapelou Paroháči dne 4. srpna od 20 
hodin na místním hřišti. 

  

40. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 22. srpna 2012 

• ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012, viz příloha.  

• Starostka seznámila ZO s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 
2012 pracovníky odboru kontrolního a správního Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dne 20. srpna 2012.  Kontrola konstatovala správní delikt 
způsobený nedodržením zákonné lhůty 15 dnů v případě uveřejnění závěrečného 
účtu obce za rok 2011 na elektronické úřední desce. K tomuto přijalo ZO 
následující stanovisko: ZO konstatuje, že nadpoloviční většina voličů 
nenavštěvuje elektronickou úřední desku. Proto považujeme za naprosto 
dostačující uveřejnění tohoto dokumentu v listinné podobě na úřední desce 
umístěné uprostřed obce. Toto naše stanovisko potvrzuje i skutečnost, že se 
k závěrečnému účtu nikdo z občanů nevyjádřil. Toto stanovisko bude ZO 
uplatňovat při udělení případné sankce ze strany JMK. 

• Starostka informovala ZO o nabytí právní moci stavebního povolení na stavební 
úpravy „Oprava venkovské usedlosti s doškovou střechou“ ke dni 20. 8. 2012. 

• Starostka informovala ZO o nabytí právní moci stavebního povolení na  
prodloužení vodovodu v lokalitě Farská zahrada ke dni 16. 8. 2012.  ZO pověřilo 
starostku oslovením 3 dodavatelů na vypracování cenových nabídek na uvedenou 
akci do 4. 9. 2012.  
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• ZO schválilo zakoupení 5 litrů herbicidu Roundup Bioaktiv od výrobního družstva 
invalidů RAUDO v ceně 238 Kč za 1 litr na postřik rákosu ve vyčištěné strouze. 

• ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko za rok 2011.  

• Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci společností Ratifico v rámci 
programu OPŽP na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV Petrovice. 

• ZO projednalo stížnosti občanů na ztíženou průjezdnost místní komunikace podél 
hřbitova směrem ke hřišti z důvodu parkujících aut. K tomuto ZO rozhodlo pořídit 
2 ks dopravních značek „Zákaz stání“ a umístit je na výše uvedenou komunikaci. 
Dále si řada občanů stěžovala na špatnou viditelnost a průjezdnost po silnici 
II/413 v úseku kolem domů č.p. 11 a 127 z důvodu aut parkujících na krajnici 
u těchto nemovitostí. ZO pověřilo starostku oslovit majitele uvedených domů, aby 
auta svá i návštěv parkovali na vlastních pozemcích nebo mimo komunikaci. 
 

41. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 6. září 2012 

• Starostka informovala ZO o zveřejnění 7. výzvy k předkládání projektů v rámci 
Strategického plánu Leader vydané MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. 
ZO rozhodlo podat žádost o dotaci na rekonstrukci střechy na budově mateřské 
školy. 

• Starostka informovala ZO o průběhu kontrolního dne s pracovnicí NPÚ, který 
proběhl dne 6. 9. v doškové chalupě před zahájením oprav. 

• ZO schválilo přijetí dotace od Ministerstva kultury ve výši 108 000,- Kč na 
obnovu nemovité kulturní památky – Venkovská usedlost č.p. 10 v Petrovicích. 

• ZO projednalo doručené cenové nabídky na pořízení zásahového vozidla pro SDH 
Petrovice. Ze tří doručených vybralo nejlevnější nabídku vozu Ford Transit 2.4 
Tdi od prodejce Eva Hurychová, Milevsko za cenu 240 000,-Kč. 

• ZO vyhodnotilo cenové nabídky na prodloužení vodovodu v lokalitě Farská 
zahrada doručené od firem OSP s.r.o., Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma 
s.r.o. a Vodárenská akciová společnost, divize Třebíč. ZO schválilo jako 
dodavatele firmu Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., která předložila 
nejlevnější cenovou nabídku ve výši 231 158,- Kč včetně DPH. ZO dále pověřilo 
starostku oslovit ing. Kocábovou s nabídkou na výkon stavebního dozoru pro 
uvedenou akci. 

• ZO schválilo žádost stavebníků Milana Jakeše a Simony Koníkové o povolení 
sjezdu z místní komunikace na parcelu 70/3, kde bude umístěn rodinný dům 
s parkovací plochou.  

• ZO schválilo souhlasné stanovisko k  žádosti o vyjádření k územnímu souhlasu 
s přeložkou přípojky NN k domu č.p. 10. 

• ZO schválilo konání hodové zábavy ve dnech 15. - 16. 9. 2012. 

• ZO pověřuje starostku obce oslovením tří firem s žádostí o cenovou nabídku na 
prodloužení STL plynovodního řadu v lokalitě Farská zahrada Petrovice. 
 



4 

 

42. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. září 2012 

• ZO schvaluje zaslání finanční zálohy ve výši 50 % (tj. 120 000,- Kč) na účet 
prodávající paní E. Hrychové  2066614143/0800 na nákup automobilu Ford 
Transit 2,4 Tdi r. v. 2000 pro SDH Petrovice. 

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2012 ze dne 20. 9. 2012, viz 
příloha. 

• Zhodnocení uskutečněné akce – Hody 2012 – bude projednáno na příštím 
zasedání. 

• ZO projednalo došlé cenové nabídky tří firem na akci: „Obec Petrovice – 
prodloužení STL plynovodního řadu před stavební parcely 70/1 a 70/3 v lokalitě 
Farská zahrada, k. ú. Petrovice“. Byly dodány následující cenové nabídky: 
o Žďárská  plynařs. a vodařská, a. s., Praha – cenová nabídka ve výši 145 180,- 

Kč vč. DPH;  
o Sigety & Šárka, s. r. o., Třebíč – cenová nabídka ve výši 116 148,- Kč vč. 

DPH;  
o HUTIRA – PSV Ivančice, s. r. o. – cenová nabídka ve výši 115 715,- Kč vč. 

DPH. 
Vybrána byla firma s nejnižší nabídkou – tj. HUTIRA – PVS Ivančice, s. r. o. 

• ZO projednalo cenové nabídky na pořízení dvou kusů dopravních značek „Zákaz 
stání“ na účelovou komunikaci u hřbitova. Byly osloveny firmy:  
Urbania – jih, s. r. o., Omice – cenová nabídka za 8 180,- Kč vč. DPH; 
Znakom, s. r. o., Brno – cenová nabídka za 8 380,80 Kč vč. DPH. 
Byla vybrána firma Urbania – jih, s. r. o. 

• ZO pověřuje starostku podáním žádosti o závazné stanovisko na realizaci nové 
elektroinstalace v doškové chalupě. 

• ZO přijalo záměr prodat části parcel č. 2706 a 2707 (ostatní plocha) v k. ú. 
Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 400 m2. Záměr bude vyvěšen na 
úřední i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. 

 

43. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. října 2012 

• ZO zhodnotilo proběhlé hody. Chasa dodala vyúčtování akce, které bude 
zveřejněno v následujícím čísle obecního zpravodaje. 

• Starostka informovala o plánované schůzce dne 5. 10. s panem Ryšavým a paní 
Kocábovou, při které bude podepsána smlouva o dílo na prodloužení vodovodního 
řadu v lokalitě Farská zahrada. 

• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2012 ze dne 4. 10. 2012, viz 
příloha. 

• Starostka informovala ZO o přípravě a organizačním zajištění voleb do krajského 
zastupitelstva. 
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• ZO projednalo přípravu organizačního zajištění vítání občánků, které se bude 
konat v neděli 21. 10. 2012 v 15 hodin. 

• ZO projednalo informaci finančního výboru z jeho zasedání ze dne 4. 10. 2012 
o provedené kontrole pokladny obce. 

• ZO projednalo informaci kontrolního výboru z jeho zasedání ze dne 4. 10. 2012 
o provedených kontrolách usnesení ZO. 

• ZO projednalo a schválilo úhradu za opravu elektroinstalace v MŠ Petrovice, kde 
dle revizní zprávy byly zjištěny závady.  Jedná se o částku cca 15.000,- Kč. 

• ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k veřejnoprávní smlouvě 
o umístění stavby žadatelky ing. Kateřiny Horgošové. 

• ZO projednalo žádost manželů Pelikánových na prodej obecních pozemků v k.ú. 
Petrovice. ZO přijalo záměr na prodej obecní parcely č. 1449/9 a oplocené části 
parcely č. 2707 sousedící s parcelou č. st. 152. Záměr bude vyvěšen na úřední 
desce i elektronické úřední desce po zákonem stanovenou lhůtu. 

• ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní, kterou pořádá ČZS 
Petrovice dne 13. 10. 2012.  

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

II NNFFOORRMM AACCEE    OOBBČČAANNŮŮMM   
========================================================= 
 
TŘIĎME ODPAD EFEKTIVN Ě! 

Jelikož se stále hromadí nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad, opět 
připomínáme pravidla na třídění odpadu. Více informací můžete najít na 
www.avecz.cz 
 

 

 

modrý kontejner na papír  
– zde vhazujte noviny, časopisy, letáky, kartony, sešity, kancelářské 
papíry 

– nepatří sem mokrý, mastný a znečištěný papír, tetrapaky (krabice od 
džusů, mléka…) 

Často se stává, že jsou zde vyhozeny knihy. Žádáme ty z vás, kteří 
doma ruší knihovny, aby nabídli své knihy do místní knihovny. Určitě 
ještě některé knihy poslouží dalším čtenářům. Děkujeme! 
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bílý kontejner na bílé čiré sklo 
Sebrané sklo se používá při výrobě nových skleněných předmětů. 
– zde vhazujte bílé sklo od nápojů (bez víček) 
– nepatří sem porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla 
 

zelený kontejner na barevné sklo 
– zde vhazujte barevné sklenice od nápojů a potravin, skleněné láhve 
a nádoby, zavařovací sklenice, vázy, malé láhve od kosmetiky, okenní 
sklo 
– nepatří sem keramika, porcelán, kamenina, nádoby z pálené hlíny, 
sklo s drátěnou výztuží, vrstvené sklo, netříštivé sklo, zrcadla, skleněné 
nádobí, zátky, plastové lahve, žárovky, zářivky, víčka a uzávěry od 
skleněných lahví 
 

žluté kontejnery na plasty 
Ze směsných plastů se připravuje granulát, který se používá při výrobě 
zahradnického nářadí, tyček k plotům, nádob na odpad… Některé 
druhy plastů se používají k výrobě fólií. 
– zde vhazujte veškeré plastové obaly, kelímky, polystyrén nalámaný 
v malých kusech, v krajním případě tetrapaky (krabice od džusů, 
mléka…) 
– nepatří sem tvrdé plasty (bakelit), kabely s obsahem kovu, kožené 
a gumové zbytky, plastové trubky a podlahové krytiny 
 

modré pytle na plastové PET lahve 
Každý sudý týden (stejně jako odvoz popelnic) do obce zajíždí svozové vozidlo 
firmy RAVO TRADE z Dobelic. Modré pytle naplňte výhradně sešlápnutými PET 
lahvemi a odložte brzy ráno před svůj dům. Pracovníci firmy tyto odložené modré 
pytle naloží a do schránky či pod rohožku vám dají složený nový pytel na další 
použití. 
Z toho důvodu Vás žádáme, abyste do žlutých kontejnerů na plasty zbytečně 
neodkládali PET lahve, které zde zabírají místo jinému plastovému odpadu. Využijte 
modrých pytlů pro tyto lahve, služba je pro obec zcela zdarma! 
 

oranžové pytle na TETRAPAK 
Oranžové pytle jsou k dispozici na obecním úřadě. 
– zde vhazujte pouze sešlápnuté obaly od džusů, mléka, ovocných šťáv 
Po naplnění pytel zavažte a odložte ke kontejnerům za kulturním domem. Pracovníci 
svozové firmy AVE CZ je odvezou. Pokud se stane, že zrovna nemáte oranžový 
pytel, můžete v krajním případě odhodit sešlápnuté krabice (tetrapaky) do žlutého 
kontejneru na plasty. Ideální však je vyzvednout si nové pytle na obecním úřadě. 
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SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU 

V letošním roce jsme dvakrát uskutečnili s firmou AVE CZ, s.r.o., svoz 
nebezpečného odpadu, a to 5. dubna a 5. září 2012.  
 
Při sběru dne 5. září 2012 bylo z naší obce odvezeno: 
obaly obsahující nebezpečné látky    140 kg 
barvy v uzavřených nádobách     460 kg 
vyjeté oleje          32 kg 
pneumatiky osobní        74 ks 
pneumatiky nákladní          2 ks 
televizory            7 ks 
monitory            2 ks 
rádia           13 ks 
videa             6 ks 
počítačové skříně           7 ks 
tiskárny            3 ks 
klávesnice            5 ks 
lednice, mrazáky          12 ks 
zářivky, výbojky            9 ks 
velké spotřebiče (sporáky, pračky, mikrovlnky…)     10 ks 
malé domácí spotřebiče (konvice, hodiny, kulmy, luxy)      41 ks 
dílenské nástroje (vrtačky, pily…)          5 ks 

Za tento svoz nebezpečného odpadu dne 5. 9. zaplatila obec částku 23.420,- Kč. 
 

 

                     

ÚKLID LISTÍ 

Oznamujeme občanům, že opět byly po vesnici rozmístěny vaky 

na odkládání shrabaného listí. V případě potřeby kontaktujte obecní úřad. 

Vaky budou postupně odváženy a vyměněny za prázdné. 

Děkujeme všem občanům za pomoc při podzimním úklidu obce! 
 
 
 

 

ŽÁDÁME majitele psů, 

kteří své čtyřnohé miláčky venčí v obci, aby odklízeli psí exkrementy!!!  

Prostor fotbalového hřiště NENÍ určen pro volné pobíhání psů. 
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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.  

Děkujeme za vstřícnost a obrovskou pomoc! 

 
 
 

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

ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA    MM AATTEEŘŘSSKK ÉÉ  ŠŠKK OOLL YY  
========================================================= 
 
ZAČÁTEK  ŠKOLNÍHO  ROKU  V  MATE ŘSKÉ  ŠKOLE  PETROVICE 
 
Začátek školního roku 2012/2013 se v naší mateřské škole nesl ve znamení velké 
radosti a spokojenosti dětí. Potěšila je nejen nově vymalovaná herna, také o něco 
větší prostor pro pohybové činnosti a hry, který vznikl díky přestavení nábytku, ale 

hlavně dva zcela nové prvky na školní 
zahradě. Prvním je žebřík s plošinou, který 
má na jedné straně klasické příčky 
k vylézání a na druhé provazovou síť, 
a druhým je sestava s věžičkou, houpačkou, 
lezeckou stěnou a hlavně skluzavkou, která 
nám na naší zahrádce tolik chyběla. Oba 
prvky jsou dětmi hojně využívány po celou 
dobu pobytu venku. Jsme velmi rádi, že 
jsme je mohli na naši školní zahradu 

pořídit, protože takové zařízení z důvodu nutné certifikace není vůbec věcí levnou 
(stálo přes 80 tisíc Kč), a proto ještě jednou chceme touto cestou poděkovat našemu 
zřizovateli – obci Petrovice za finanční příspěvek ve výši 50 tisíc Kč. Věříme, že 
bude dětem z naší mateřské školy sloužit po několik dlouhých let. 
       
K prvnímu září je v naší MŠ zapsáno 25 dětí, 
z toho 18 chlapců a 7 děvčat. Dochází  jich 
10 z Petrovic, 10 z Lesonic, 1 z Rybníků, 
1 z Vémyslic a  3 dojíždějí z Moravského 
Krumlova. Zcela poprvé docházku letos 
zahájilo 7 dětí z Petrovic a Lesonic. Noví 
kamarádi se ve školce adaptovali celkem bez 
potíží a brzy si většina našla svého partnera 
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pro hry. Naopak slzičky se ráno při příchodu objevují spíše u těch dětí, které již 
školku navštěvovaly. Ale my to spolu  určitě zvládneme a brzy si  budeme všichni 
užívat každou chvíli prožitou v naší školce. Hlavně teď, když nám končí babí léto 
a začíná podzim, který s sebou přináší spousty darů a překrásných barev. Je před 
námi tedy mnoho úžasných aktivit, na které se již nyní spolu můžeme těšit. Čeká nás 
tvoření strašáčků a dekorací z dýní i dalších přírodnin, hledání podzimního  dračího 
pokladu, pouštění draků spojené se sportovními soutěžemi na hřišti a opékáním 
buřtíků na zahradě společně s rodiči, výlety, exkurze do základních škol za našimi 
staršími kamarády a  divadelní představení nejen v Moravském Krumlově, ale letos 
i v Jihomoravském divadle ve Znojmě. Ale o tom všem zase někdy příště…     

 
zaměstnankyně MŠ 

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

    ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA  ZZŠŠ  LL EESSOONNII CCEE  
========================================================= 
 
Do nového školního roku vstupujeme s několika radostnými událostmi: 
Počet žáků se zvýšil na 16. Zastoupen je 1., 2., 3. a 5. ročník. Pro zkvalitnění výuky 
se žáci dělí na předměty český jazyk a matematika po dvou ročnících. V 1. a 3. 
ročníku vyučuje dané předměty Mgr. Emilie Mácová, ve 2. a 5. ročníku Mgr. Marta 
Berková.  
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Vyučování probíhá ve dvou třídách, které postupně prošly celkovou rekonstrukcí: 
nové osvětlení, podlahy, vymalování, nátěry tabulí, počítačová technika. V bývalé 
počítačové učebně je zřízena školní knihovna. Děkuji tímto zřizovateli školy za 
umožnění a zajištění financování celé rekonstrukce. 
A jaké novinky se objevují v rámci výuky?   
Základ vzdělání tkví v kvalitě osvojené dovednosti 
čtení s porozuměním. Jak přimět žáky, aby četli 
knížky s radostí a ne z povinnosti? Určitě zde hraje 
důležitou roli rodinné prostředí, příklad rodičů a jejich 
vedení dítěte. V rámci výuky českého jazyka letos 
zavádíme pravidelnou hodinu nazvanou „čtenářská 
dílna“ pro žáky 3. až 5. ročníku. Hlavním cílem je 
rozečtení žáků a zároveň zdokonalování čtenářských 
dovedností. Na začátku školního roku dostali žáci 
jasná kritéria pro práci, např. si sami zvolí, kterou 
knihu budou číst, kolik stran přečtou za týden. 
O přečtených stranách si vedou průběžné záznamy. 
Sledují, zda plní týdenní plán přečtených stran. Pokud 
daný týden přečetli méně stran, musejí příští týden 
chybějící počet stran dohnat. O přečtené knize 
vypracují žáci vizitku (viz foto) a odprezentují její 
obsah před spolužáky. Vizitka se umístí na nástěnku 
a spolužáci mu napíší na lísky ocenění.  
Mimo čtenářské dění nezůstávají ani žáci 1. a 2. ročníku. Pokud rodiče nebo někdo 
z rodiny přečte prvňáčkovi knížku, on ji donese včetně vlastní nakreslené ilustrace 
(viz foto) a povypráví v rámci svých možností a schopností její obsah, vybarví si 
tečku na berušce.  
Žáci 2. ročníku čtou knížku ve spolupráci s rodiči, vypracují vizitku o knížce a za 
odměnu jim rozkvete kytička na louce.  
Prozatím jsou žáci zásobeni knihami 
z domu. Pro případ, že by neměli co 
číst, jim slouží školní knihovna. Knihy 
jsme získali ze zrušené obecní knihovny 
a postupně nakupujeme nové tituly.  
Máme za sebou první školní měsíc a je 
radost vidět žáky, jak si plní svoje plány 
a co víc, někteří je mnohonásobně  
překračují.  Takřka každý den mi hlásí, 
kolik stran včera přečetli, o čem čtou, 
jakou si vybrali další knihu, co je 
v knize zaujalo.  
 
Soutěž: 
Vyhlašujeme soutěž o nejlepší logo naší 
školy. Zapojit se může každý, kdo rád 
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kreslí, maluje a tvoří nové věci. Pro úspěšné splnění úkolu je potřeba dodržet 
následující pokyny: 
logo by mělo být nápadité a zaujmout, musí být jednoduché z grafického hlediska 
a musí z něj být patrné, že je to logo naší školy. Vaše nápady posílejte na e-mailovou 
adresu: zs.lesonice@tiscali.cz v digitální podobě. Nejlepší návrh použijeme jako logo 
školy.  
Těšíme se na vaše návrhy, uzávěrka soutěže je 15. 11. 2012. 
 
Pozvánky: 
Čtvrtým rokem pokračujeme v zavedené tradici „Setkání pod vánočním stromem“, 
které se i letos uskuteční v době zahájení adventu v obcích Petrovice a Lesonice. 
V červnu příštího roku budeme mít tu čest oslavit 100. výročí založení školy 
v Lesonicích. 
Na obě akce jste všichni srdečně zváni. 
 
Všem školákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy přeji ve školním roce 
2012/2013 zdraví, pohodu a radost z nových poznání. 

         Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice 
 
=================================================== 

II NNFFOORRMM AACCEE    ZZ  KK NNII HHOOVVNNYY  
===================================================  

Zastupitelstvo obce Petrovice 

děkuje touto cestou Davidu Kučerovi 
za poskytnutý sponzorský dar 

pro knihovnu – lepicí štítky vhodné pro katalogizaci knih. 

DĚKUJEME! 

 

Od října je knihovní fond přestěhován z budovy obecního úřadu zpět do prostor 
Místní knihovny. Interiér prošel nutnou rekonstrukcí a v dohledné době bude pro 
čtenáře i paní knihovnici k dispozici počítač. Ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Znojmo se nám podařilo získat dotaci na knihovní systém REKS. Celý fond naší 
knihovny bude zpracován elektronicky s možností vyhledávání knih přes internet. 
O této službě vás budeme průběžně informovat. 

 

Otvírací doba je každý pátek od 17 do 19 hodin. 

Za poplatek 5,- Kč si můžete nechat obalit na míru  

své vlastní knihy do průhledné fólie. 
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========================================================= 

UUSSKK UUTTEEČČNNĚĚNNÉÉ    AAKK CCEE  
========================================================= 
 
 
17. MUCHA CUP NOVĚ V KOPANÉ 
V sobotu 4. 8. 2012 pořádalo 
za slunečného letního počasí 
v Petrovicích u Moravského 
Krumlova místní sdružení 
SPK již 17. ročník turnaje pod 
názvem MUCHA CUP. 
Organizátoři nově zařadili 
místo tradičního nohejbalu 
jinou sportovní disciplínu, a to 
malou kopanou.  
Specifická byla i věková 
skupina účastníků, jelikož do 
turnaje se mohly přihlásit 
týmy „starých pánů“ s věkem 
nad 33 let. Tato zásadní změna koncepce turnaje byla zapříčiněna nejen postupným 
snižováním popularity nohejbalu, ale i průběžným stárnutím organizačního týmu 
a zájmem přizpůsobit náplň turnaje společnému koníčku zainteresovaných osob 
i jejich okolí.  
A jak celá akce dopadla? Turnaje se zúčastnilo pět týmů z Petrovic a blízkého okolí. 
V přátelském duchu bylo sehráno deset utkání systémem „každý s každým“. Vítězem 
celého sportovního klání se nakonec stal tým ŠNECI složený z trenérů krumlovských 
fotbalistů. Druhé místo obsadil tým KOS a na třetím místě se umístili místní KLUCI.  
Za organizátory děkujeme všem zúčastněným a věříme, že příjemné chvíle strávené 
na Petrovickém hřišti jsou pozitivním příslibem do dalších ročníků.  

Tomáš Vespalec 
 
 
ZÁBAVA  SE  SKUPINOU  PAROHÁČI 
Stalo se tradicí, že sportovní klání při Mucha Cupu bývá zakončeno taneční zábavou. 
Letos k tanci a dobré náladě zahrála všem přítomným znojemská country kapela 
Paroháči pod vedením Zdeňka Nováka. Fotbalové hřiště se stalo „tanečním 
parketem“ pro návštěvníky zábavy a rovněž si zde zatančilo asi 20 párů i country 
tance, které se zájemci během zimy naučili pod vedením Ivany a Míši Frimelových. 
K dobré pohodě přispělo i připravené občerstvení v dobrém zázemí u místních kabin. 
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4. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ P ŘESUN 

SPK Petrovice přistoupilo k obnovení přespolního běhu 
pro děti i mládež. Na sobotu 25. srpna 2012 bylo pro 
všechny zájemce připraveno několik stanovišť, kde 
soutěžící plnili nejrůznější úkoly. V 15 hodin odstartovali 
první závodníci a podle vyznačené trasy z fáborků 
proběhli celkem 9 stanovišti. Za úkol měli pomocí 
hasičské hadice a proudem vody trefit cíl, dále pak na ně 
čekal hod granátem a skákání přes švihadlo, zatloukání 
hřebíků, střelba ze vzduchovky, vědomostní kvíz, 
stanoviště se zdravotní tematikou, poznávání naší 
květeny, zdolání natažené sítě mezi stromy a nakonec 
šplh po laně. 
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle věku 
a celkem se zúčastnilo 19 závodníků. 

Konečné pořadí: 
I. kategorie (děti předškolního věku) 
 1. místo  Jakub Hrdina a Pavel Jiřikovský 
 2. místo Aneta Baštová 
 3. místo Marek Hlávka 

II. kategorie (1. – 3. třída ZŠ) 
 1. místo Jan Kylián 
 2. místo Jasmína Gajdošová 
 3. místo Antonín Stix a Jakub Kalčík 

III. kategorie (4. – 6. třída ZŠ) 
 1. místo Nela Hrdinová 
 2. místo Ondřej Záviška 
 3. místo  Jana Závišková 
Na vítěze čekaly pěkné ceny, ale dáreček si domů 
odnášeli všichni soutěžící. Zvláštní cenu pro absolutního 
vítěze s nejrychlejším časem získal Jakub Hrdina, který 
celou trasu závodu zdolal za 21 minut. 
V 17.30 hodin začala praktická ukázka první pomoci. Pod 
odborným dozorem MUDr. Kateřiny Vaníčkové si 
všichni přítomní měli možnost vyzkoušet na vlastním těle 
první pomoc. K záchraně lidského života se může dostat 
každý z nás a nikdy nemůžeme vědět, zda právě my sami 
nebudeme poskytovat pomoc jako první. Paní doktorka 
měla i skvěle připravenou prezentaci a zodpovídala 
dotazy. Od 19 hodin byla dětem promítnuta pohádka pod 
pergolou na hřišti. Celý den se skvěle vydařil, děti si 
zpříjemnily poslední dny letních prázdnin a doufáme, že 
se v příštím roce podobná akce zopakuje. 
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MALÝ  FESTIVAL  LOUTKY 2012 
Stalo se již milou tradicí, že 
poslední prázdninový víkend 
patří loutkovým představením. 
Ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Moravský 
Krumlov a Skupinou ČEZ 
pořádala i naše obec jedno 
vystoupení v rámci Malého 
festivalu loutky 2012. V neděli 
2. září byla pro děti i dospělé 
odehrána pohádka „O Popelce“ 
v podání Divadla u staré 
herečky. Představení se 
uskutečnilo v obřadní místnosti 
obecního úřadu a přítomným se 
soudě podle bouřlivého potlesku velmi líbilo. Na závěr si děti se svými rodiči 
a prarodiči mohly loutky zblízka prohlédnout a byly jim zodpovězeny zvídavé 
dotazy. 
 
 
TRADI ČNÍ HODY 15. - 16. ZÁŘÍ 2012 
A další hodový ročník 
máme za sebou! Kdo by 
ještě před měsícem tušil, že 
vůbec nějaké hody budou? 
A přece! Čtyři odvážní, 
letošní stárci a stárkové: 
Ladislav Třéšek, Lenka 
Reiterová, Karel Tréšek a 
Michaela Reiterová se 
pustili do organizace hodů 
jako šílení a dotáhli to až 
do samého konce.  
Kolem máje se letos v kole 
točilo 18 párů petrovické 
chasy. A v neděli dokonce 43 párů petrovických tetek a stréců. 
Jak už se stalo tradicí, v pátek večer obec Petrovice ozdobila hodovní mája. Našim 
strécům, kteří nám pomohli máju postavit, patří obrovský dík. Bez jejich síly 
a dlouholetých zkušenosti bychom si s ní určitě neporadili. Pravé hodové šílenství 
odstartovaly podle petrovických tradic avšak až kostelní zvony. Ty se rozezněly na 
počest petrovické chasy již v sobotu ráno při mši svaté. Po mši následovalo zvaní na 
hody za doprovodu DH Petrovanky. A pak? Zavádění letošních stárků. Večer nás 
svými hity rozparádila skupina DREAMS.  
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V neděli patřily hody 
mládkům, a také třem párům 
bláznů, kteří utekli z říše 
pohádek. Vyvrcholením 
celého hodového víkendu 
byly strécovko-tetkovské 
hody.  
Na závěr bych chtěla 
poděkovat všem zavádějícím, 
paní starostce, paní 
Bodanské, panu Tréškovi 
a manželům Prustoměrským 
za vstřícnost a pomoc.  
A teď už snad jen vzkaz od 

celé petrovické chasy: „Všem lačným a chamtivým supům, kteří opomněli, že hody 
patří nám, vzkazujeme, že stárka pro příští rok už zase máme!“ 

Lenka Reiterová 
 
Vyúčtování hod ů 2012: 

 
příjmy 

vybráno od chasy       6 350,- K č 
přísp ěvek od obce      5 000,- K č 
vybráno po vesnici     22 072,- K č 
vybráno na placu (sobota)      960,- K č 
vybráno p ři zábav ě (sobota)    9 450,- K č 
vybráno na placu (ned ěle)    1 740,- K č 
vybráno od stréc ů (ned ěle)    9 420,- K č  
celkem       54 992,- K č 
 

výdaje 
mája         2 000,- K č 
rozmarýny        1 900,- K č 
drát (zbude na p říští rok)      331,- K č  
stuha na v ěnec         127,- K č 
kv ětiny na v ěnec + kytice pro p. fará ře    240,- K č 
za mši          200,- K č 
krepový papír         473,- K č 
limonády (brigáda + muzikanti)     441,- K č 
kelímky (zbude na p říští rok)      198,- K č 
skupina Dreams (sobotní zábava)  11 000,- K č 
Petrovanka      28 000,- K č 
masky          600,- K č 
víno         7 000,- K č 
hospoda        2 100,- K č 
obchod          380,- K č 
OSA – poplatek za autorská práva   2 371,- K č 
celkem       57 361,- K č 
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========================================================= 

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

• čtvrtek 25. října 2012 
LAMPIONOVÝ  PR ŮVOD 

- sraz v 17.30 hodin před kostelem 
- dostavte se s lampionem a ve strašidelném kostýmu 
- pro odvážné je připravena stezka odvahy 
- pro děti teplý nápoj a špekáček zdarma 
- občerstvení zajištěno (uzená cigára, svařák) 
- koná se pouze za příznivého počasí 
- pořádá TJ Petrovice 

 

• úterý 30. října 2012 
SRAZ  ŽEN  (TANEČNIC) 
Zveme všechny místní (i přespolní) ženy, které mají zájem o nácvik nového 
tanečního vystoupení na masopustní zábavu. Rády uvítáme mezi sebou nové členky, 
věk nerozhoduje!  Těšíme se na vás a také na vaše náměty pro vystoupení. 

- sraz v kulturním domě v 18.30 hodin 
 

• listopad/prosinec 2012 
ROZSVÍCENÍ  VÁNO ČNÍHO  STROMU 

- vystoupení žáků ze ZŠ Lesonice 
- společné adventní rozjímání u vánočního stromu 
- termín a program upřesníme na plakátech a webových stránkách obce 

 

• středa 5. prosince 2012 
MIKULÁŠ 

- Mikuláš, andělé a čerti zavítají do domovů místních dětí 
 

• středa 12. prosince 2012 
VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ  V  KNIHOVN Ě 

- zveme všechny děti k výrobě originálních přáníček a vánočních ozdob 
- Místní knihovna Petrovice, začátek v 17 hodin 
- s sebou si vezměte nůžky, lepidlo, pastelky, fixy; ostatní materiál dostanete 

od paní knihovnice 
- vstup zdarma 
- možnost přihlášení nových čtenářů do knihovny 
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• pondělí 31. prosince 2012 
SILVESTROVSKÁ  ZÁBAVA 

- Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 
- k tanci a poslechu hraje skupina CODEX 
- pořádá ČZS Petrovice 

 

• každé pondělí  (18.00 - 19.00 hodin) 
TAE-BO 

- cvičení s prvky bojového umění na rytmickou hudbu 
- vede lektorka Pavla Schovancová 
- vhodné pro muže i ženy na zlepšení fyzické kondice a hubnutí 
- kulturní dům Petrovice, poplatek 50,- Kč 
- s sebou si vezměte karimatku 

 
• každou středu  (17.30 - 18.30 hodin) 

ZUMBA 
- cvičení s prvky tance na rytmickou hudbu 
- vede lektorka Petra Suliková 
- vhodné pro muže i ženy na zlepšení fyzické kondice a hubnutí 
- kulturní dům Petrovice  
- poplatek 50,- Kč, permanentka na 10 lekcí 400,- Kč 
- více na www.zumbapetra.com 

 
• každý čtvrtek  (17.30 - 18.30 hodin) 

CVIČENÍ  PRO  ŽENY 
- protahovací a posilovací cviky s hudbou 
- cvičení pro radost 
- kulturní dům Petrovice, vstup zdarma 
- s sebou si vezměte pití, karimatku, činky 

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

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

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2012 PO 7 KOLE CH 

Tradičně ve 3. čísle našeho petrovského zpravodaje se s vámi dělím se svými 
poznatky z našeho fotbalového oddílu. Během letní pauzy se nám podařilo náš tým 
doplnit aspoň na roční hostování o mladé fotbalisty z blízkého okolí a tím i vylepšit 
náš věkový průměr. Velkou zásluhu na doplnění mužstva měl Luboš Bogner, který 
tyto kluky znal z dorostu v Mor. Krumlově a vše domlouval. Jedná se o obránce 
Tomáše Černého a záložníky Ondru Šabaka, Honzu Martínka a Honzu Kohouta. 
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Na další 2 roky se nám podařilo získat u nás již hrajícího útočníka Michala Březinu a 
na jeden rok i Zdenka Fialu. Tato mladá krev nám do mužstva vnesla novou chuť do 
fotbalu a taky musím podotknout, že se zlepšil i herní projev a v neposlední řadě 
rovněž i výsledky. Ve dvou přípravných zápasech před začátkem podzimu jsme se na 
hřišti seznamovali a výhry v Horních Kounicích a v Rouchovanech s B týmy hrající 
o třídu výš a hlavně předvedená hra s nováčky nám docela dávala do nové sezóny 
optimistické myšlenky, které dosavadní vývoj soutěže jenom potvrzuje. 

  Ze 7 dosud odehraných zápasů (tj. po polovině podzimních utkání) máme na 
kontě remíz a proher stále nulu a jsme již jediné mužstvo v okresních soutěžích mužů 
bez porážky s plným počtem 21 bodů a skórem 31 - 3. Víme, že nás jednou určitě 
někdo porazí, ale nálada v mužstvu po takovém začátku soutěže je výborná a určitě se 
hoši budou snažit o co nejdelší neporazitelnost.  Z dosavadních odehraných utkání je 
naším nejlepším střelcem Zdenek Fiala s  9 vstřelenými góly, dalšími v pořadí jsou 
Luboš Bogner se 7 góly, Danek Šlapák se 4 góly, Ondra Šabaka, Jirka Vespalec, Petr 
Holub se 2 góly a po jedné brance dali Tomáš Vespalec, Lumír Bartoník, Kuba 
Stejskal, Mirek Světlík a Honza Kohout. V aktuální tabulce jsme na prvním místě 
s náskokem 5 bodů před Rybníky a Jamolicemi.   

Do konce podzimu nám chybí ještě 7 zápasů, tak bych tímto článkem taky rád 
pozval naše fanoušky, aby přišli ve zbývajících zápasech podzimu naše mužstvo 
podpořit.  

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.       Olda Sobol 
 
 
 
 
 
========================================================= 

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

 
…pokračování (rok 1927) 

 
Volba se odbývala dne 27. listopadu ráno od 8 hodin do 12 hodin. Před volbou byla 
konána volba předsedy, jímž byl rolník Josef Břínek (strana lidová); místopředsedou 
byl František Tauber (republikánská strana). Ostatními členy byli Fiala Jan (rep.), 
Jiřikovský Rudolf a Šídlo Antonín (domk.) a Schovanec Jan (lid.) 
Všichni členové volební komise byli jmenování okres. spr. polit. k návrhu stran 
politických. Jako důvěrníci působili František Vespalec za stranu republikánskou 
a Bohumil Záviška za stranu lidovou. Volba byla klidná, bez rušivých událostí 
a konána byla dle čísel domovních. Odevzdávání hlasů dělo se rovněž klidně a rychle, 
takže o 12. hodině ukončeno odevzdávání hlasovacích lístků. Členové volební komise 
přehlédli seznamy voličů a shledali, že všichni v obci přítomní voličové odvolili. 
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Přikročeno k sčítání hlasů a při tom zjištěno: všech zapsaných voličů bylo 294 
a z nich volilo 277, nevolilo 17. Z nich byli nemocní, 1 zemřelá, 1 ztráta voleb. práva 
a ostatní již nepřítomní, většinou čeledínové a služky. Odevzdaných hlasů bylo 105 
hlasů strany republikánské, 104 hlasy strany lidové a 63 hlasů strany domkařské; 
neplatné byly 2, obálky prázdné 3. Volební číslo bylo 21; bylo tudíž stanoveno pro 
stranu republikánskou 5 mandátů, pro lidovou 4 mandáty a pro domkařskou 
3 mandáty. Ze strany republikánské prohlášeni za zvoleny: Sobotka Jan, rolník, č. 14, 
Štokinger Josef, domkař, č. 97, Bauer František, rolník, č. 67, Tauber Cyril, dělník, č. 
92 a Vespalec Matěj, domkař, č. 81; jako náhradníci prohlášeni zbývající 3 členové 
kandidátní listiny: Vespalec František, domkař, č. 94, Fiala Jan, rolník, č. 27 a Bauer 
Antonín, domkař, č. 23. Ze strany domkařsko-malozemědělské zvoleni: Šídlo 
František, domkař, č. 48, Šídlo Antonín, krejčí, č. 70 a Jiřikovský Rudolf, zedník 
a domkař, č. 106; za náhradníky prohlášeni: Kopeček Josef, dělník, č. 11 a Kolesa 
Jan, obuvník, č. 10. Za stranu lidovou zvoleni: Záviška Bohumil, rolník, č. 43, Šídlo 
Adolf, obchodník, č. 53, Vodák František, domkař, č. 102 a Sobotka Josef, hostinský, 
č. 52; náhradníci: Kovář Tomáš, rolník, č. 41 a Kohoutek Jakub, domkař, č. 114. Na 
kandidátce zůstali funkcemi nepoděleni: Bogner Jan, rolník, č. 20, Hercik Jindřich, 
obudník, č. 79, Hezina Eduard, domkař, č. 87, Bogner Jakub, rolník, č. 3, Břínek 
Josef, rolník, č. 54 a Daňhel František, rolník, č, 32. 
Volba ukončena sepsáním volebního protokolu; vyhlášky o výsledku volby a vyplň. 
ostatních tiskopisů. Výsledek ohlášen byl okresní správě politické a vyhláška 
o výsledku volby vyvěšena byla v obci. Podepsáním protokolu volební komisí 
i volebním komisařem skončen zápis o volbě. 
 Kampaň v cukrovaře v Rakšicích ukončena byla dne 29. listopadu; netrvala 
tudíž tak dlouho, jako v létech předešlých. 
 Počasí zimní začínalo již koncem listopadu a to značnými mrazy nočními. Lidé 
pravili, že zima bude chladná. Začátek prosince přinesl sníh, jenž první dny vždy opět 
zmizel. V polovině měsíce, asi 14. prosince, zavládly velmi silné mrazy a napadlo 
i více sněhu. Mrazy dostoupily v noci síly až -22 °C a polední teploty pak byly rovněž 
velmi nízké kolem -12 °C. Tak tuhé mrazy zde již velmi dlouho nebyly pamatovány. 
Spousty myší, hrabošů polních, které hubily podzimní úrodu, zhynuly z veliké části 
silnými mrazy. Umělé prostředky k hubení myší, jako oves strychninový, na pole 
dávané, nezmohly tolik, jako mrazy. 
 Dne 12. prosince 1927 odpoledne o 2. hodině konala se volba obecní rady 
a obecního starosty. Přítomen byl přednosta okres. správy politické v Mor. Krumlově, 
min. rada Kuchyňka. 
Volba děla se lístky a byla dvojí. Při první volbě starosty dostal Bauer František 
4 hlasy, Šídlo Adolf 4 hlasy, Sobotka Jan a Šídlo František po 1 hlasu; 2 hlasy byly 
neplatné. Druhá volba (užší) soustředila Bauerovi Františku 6 hlasů a Šídlo Adolfu 
4 hlasy; 2 hlasy byly opětně neplatné. Zvolen tudíž obecním starostou Bauer 
František. Náměstkem starosty zvolen byl Šídlo Adolf a radními Šídlo Antonín 
a Štokinger Josef. Finanční komise má nyní tyto členy: 3 členy za stranu 
republikánskou: Sobotka Jan, rolník, Vespalec František, domkař a Hodeček Jan, 
obuvník; za stranu lidovou: Záviška Jan, rolník a Záviška Bohumil, rolník; za stranu 
domkařskou: Jiřikovský Rudolf, domkař a zedník. 
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 Konec mrazové periody nastal koncem prosince, kdy přišla obleva. Síla mrazů 
se již neobjevila v takové velikosti, jako byly mrazy právě minulé. Sníh z veliké části 
roztál a do konce roku jej již více nenapadlo. 
 Dne 26. prosince pořádal ochotnický kroužek zdejšího sboru hasičů divadelní 
představení „Románek na horách“. Výkony herců uspokojovaly, návštěva byla 
dobrá. Po divadle byla obvyklá taneční zábava. Vše konáno v hostinci J. Sobotky. 
 Pohyb obyvatelstva činil v roce 1927 tyto změny. Úmrtí obnášelo 6 osob, 
narodilo se 6 osob. Ze zemřelých žen byly 4 a mužové 2. Z narozených dětí nezemřelo 
žádné. Manželských sňatků bylo v r. 1927 – 7. V obci zdejší možno také pozorovati 
stopy slabé populace, ježto narozených dětí bylo pouze 6. Příčinou slabé populace 
jsou jednak poválečné poměry sociální, jednak umělé zákroky v tomto směru konané 
osobami, jež jsouce před zákonem obyčejně kryty, zůstávají nestíhány. 
 Zdravotní stav počátku roku zahrnoval onemocnění chřipkou, které však nebylo 
tak značné, jako v obcích okolních. Ostatní části roku nevykazovaly značnějších 
onemocnění. Zvláště se nevyskytovaly nemoci nakažlivé.- 
 Přistěhováním přibyl do obce koncem roku Adolf Smetana, sluha okres. správy 
polit. ve výslužbě, dosud pobytem v Hustopečích u Brna, jemuž náleží čílo 103; 
z téhož domu odstěhoval se do Lesonic Antonín Illek, truhlář v továrně na klavíry 
a harmonia v Mor. Krumlově. Přistěhováním výše jmenovaného přibylo 7 osob 
a odstěhováním ubyly 4 osoby. 
 

 
…pokračování příště (rok 1928) 
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