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

SSLL OOVVOO    SSTTAARROOSSTTKK YY  
========================================================= 

Vážení spoluobčané, 

rok 2012 utekl jako voda a my pro vás opět připravujeme další číslo obecního zpravodaje. 
S příchodem nového roku mi dovolte malé ohlédnutí za událostmi dnes už roku předešlého. 

Podařilo se zdárně dokončit územní plán (doplatek činil 57 600,- Kč). Požádali jsme 
o dotaci na Jihomoravský kraj na nákup transportního vozidla pro naše hasiče. Žádosti bylo 
vyhověno a získali jsme dotaci ve výši 120 000,- Kč. K úspěšným žádostem o účelovou 
dotaci patří i oprava doškové chalupy, dostali jsme od Ministerstva kultury částku 108 826,- 
Kč. Za tyto peníze byly pořízeny nové trámy a stropy v dřevníku a skladu, nová dřevěná 
podlaha ve světničce, oprava dveří do skladu, nové dveře do dřevníku a oprava stropu 
v průjezdu. V další etapě oprav plánujeme novou elektroinstalaci, nové omítky, odstranění 
bojleru a vydláždění dvorku. Bude nutná i vysprávka doškové střechy, protože na několika 
místech je krytina porušena. Když už jsem se zmínila o doškové chalupě, dovolte mi, abych 
upřímně poděkovala všem, kteří věnovali exponáty na výstavu do prostor naší venkovské 
usedlosti. V současné době máme všechny předměty uschované na obecním úřadě a sbírka 
se nám začíná rozrůstat. Vaší ochoty si velice vážíme! 

Ne všechny žádosti o dotace vyšly k našemu uspokojení. Bohužel jsme z důvodu 
nadměrného množství žádostí nebyli úspěšní u Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme 
žádali na rekonstrukci dětských prvků ve školní zahradě a před kulturním domem. Velmi 
nás mrzí i nevyhovění našeho požadavku na celkovou rekonstrukci střešní krytiny 
na budově mateřské školy.  

V srpnu 2012 byla podána žádost o dotaci na kanalizaci a čistírnu odpadních vod. 
Výsledek v tuto chvíli zatím neznáme, proto doufejme, že štěstí bude stát na naší straně! 
Žádostí se sešlo trojnásobné množství, než je Ministerstvo životního prostředí schopno 
uspokojit. 

Rok 2012 byl především ve znamení inženýrských sítí. Ke stavebním parcelám 
v bývalé farské zahradě byl přiveden plyn (132 595,- Kč), voda (231 158,- Kč) a bylo zde 
na náklady obce rovněž zbudováno veřejné osvětlení (65 851,- Kč). Velké změny doznal 
i interiér knihovny, bylo zde přetřeno vnitřní obložení, nová výmalba, stropy, nová 
elektroinstalace a světla, zavedení internetu, nátěr regálů, pořízení zánovních regálů, nový 
nábytek a židle (celkem za 82 130,- Kč). Pořídili jsme projekt na plynofikaci kabin, neboť 
poplatky za spotřebovanou elektrickou energii jsou velmi vysoké.  

Každoročně vynakládáme nemalé finanční prostředky za povinné platby základním 
školám za žáky. S obcí Lesonice máme dohodu a za žáky z naší obce nepožadují žádné 
finanční úhrady. Základní škole Klášterní Mor. Krumlov platíme za jednoho žáka částku 
3 983,- Kč, tzn. pro naši obec celkem za 8 žáků 31 864,- Kč, ZŠ Vémyslice počítá za 
jednoho žáka částku 8 276,- Kč, tj. celkem za 6 žáků 49 656,- Kč. 

Pravidelně obec přispívá místní mateřské škole na provozní náklady, v roce 2012 činil 
tento příspěvek 360 000,- Kč. Zastupitelstvo obce navíc schválilo uvolnit ze svého rozpočtu 
50 000,- Kč na pořízení herních prvků do školní zahrady. Děti měly z nového vybavení 
velkou radost, což nás velmi těší. 
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Každým rokem obec přispívá i místním spolkům na činnost. Sboru dobrovolných 
hasičů platí obec provozní náklady v budově hasičské zbrojnice a částečně i přispívá 
na opravy. Tělovýchovná jednota dostává na činnost 30 000,- Kč, avšak tato částka padne 
za úhradu energie v kabinách. Z toho důvodu se zastupitelstvo přiklání ke zbudování plynu, 
čímž by se výrazně ušetřilo na energiích a TJ by zbylo více peněz na nákup sportovního 
náčiní nebo na akce, které pořádá pro děti i dospělé. Částkou 20 000,- Kč jsme podpořili 
Dechovou hudbu Petrovanka, která polovinu peněz potřebovala na pořádání „Večera při 
dechovce“ a druhou polovinu na pořízení zvukové aparatury. Všem spolkům, které pořádají 
akce v kulturním domě, schvalujeme žádosti o prominutí poplatku za nájem sálu a energie. 
Jsme rádi, že to v obci „žije“ a konají se zde společenské akce, které jsou i za hranicemi 
našeho katastru velmi kladně hodnoceny. Všechny místní spolky a sdružení si za svou 
činnost zaslouží velké poděkování! 

Opětovně zmiňuji i částky za odvoz odpadů: 
odvoz nebezpečného odpadu (jaro, podzim)    43 737,- Kč 
odvoz popelnic      308 731,- Kč 
odvoz tříděného odpadu (kontejnery)     22 559,- Kč  
celkem       375 027,- Kč 

Poplatky za odpad vybrané od občanů činily 128 634,- Kč. 
Žádáme vás, abyste přistavovali k odvozu odpadu z popelnic jen plné nádoby a také 
využívali možností na třídění odpadu (modré pytle na PET lahve) a u kulturního domu 
kontejnery na sklo, plasty, papír a do oranžových pytlů vyzvednutých na obecním úřadě 
dávali krabice od nápojů. Třiďte, prosím, odpad a buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům. 
Občas se na obecním úřadě setkáme se stížnostmi, že sousedé pálí v kamnech plasty, 
chemicky znečištěný materiál a podobný odpad, který produkuje velké množství kouře 
a silný zápach. Prostor na tříděný odpad máme, proto ho využijte! Pomáháte tak chránit 
i životní prostředí. 
Za to, že naše obec třídí čtyři komodity, vrátila se do obecní pokladny v roce 2012 
od společnosti EKO-KOM částka 12 744,- Kč. 

 Na závěr mi dovolte napsat několik vět ke skácené lípě u kostela. O pokácení stromu, 
který měl po dva roky zcela suché větve v koruně, rozhodlo zastupitelstvo obce            
na 45. zasedání dne 1. listopadu 2012. Domluvil se termín brigády a lípa byla pokácena. 
V této souvislosti přišel zastupitelům otevřený dopis, ve kterém si pisatelka stěžovala 
na rozhodnutí zastupitelstva. Možná i někteří z vás, občanů obce, máte stejný názor. Věřte, 
že i nám se o pokácení lípy nerozhodovalo lehce. Větve v koruně stromu uschly zřejmě 
vlivem mrazu a k odříznutí celé koruny jsme nechtěli přistoupit z estetického hlediska. Kůra 
se odlupovala a pouze z kmene vyrůstaly výmladky. V takovémto případě musíme hájit 
zdraví a majetek osob. Přece jen si v parku hrají děti, denně se kolem kostela pohybují lidé 
i auta a rovněž jsou tu i nemovitosti. Vážíme si toho, co nám dřívější generace přenechaly, 
stromy v parku jsou nádherné a tvoří přirozenou zeleň v naší obci. Ovšem je i naším úkolem 
starat se o to, aby tyto přírodní prvky byly zdravé a neohrožovaly zdraví a bezpečnost 
našich spoluobčanů. Na hřbitově také došlo k prořezání větví a vykácení zcela 
ztrouchnivělých stromů, jejichž větve při bouřce spadly těsně vedle pomníků. Jsme si 
vědomi toho, že když se kácí, musí se zároveň i vysazovat, abychom si zde zachovali kus 
přírody. Na jaře letošního roku máme v plánu vysázet obecní sad na místě bývalé školní 
zahrady. Možná si někteří z vás všimli, že nám pracovníci AGRO družstva pěkně upravili 
pozemek. Rádi bychom sem pořídili i lavičky k posezení. Mrzí nás, že s majitelkou 
sousední parcely nebyla možná domluva s odkupem pozemku, ale ovocné stromy vysázíme 
alespoň na obecní půdě. O výsadbě stromů vás budeme včas informovat a budeme velice 
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rádi, pokud přidáte ruku k dílu. Odměnou nám všem bude dobrý pocit, že pomůžeme 
vysadit několik stromů a v budoucnu pak ovoce, které bude všem k dispozici. Pomoc 
s realizací sadu nám nabídl Josef Cyrek ml., který si náš obecní sad vybral jako téma pro 
svou studentskou práci na vysoké škole. Za jeho zájem a nápady děkujeme. 

Ráda bych touto cestou poděkovala členům zastupitelstva i všem zaměstnancům obce 
za celoroční práci, ochotu a výbornou spolupráci! 

V novém roce 2013 přeji z celého srdce všem občanům Petrovic pevné zdraví, hodně 
štěstí, radosti, lásky, vzájemné úcty a úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Irena Závišková, starostka obce 

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

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

44. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. října 2012 

• ZO projednalo a schválilo prodej obecních parcel číslo 2706/2 o výměře 213 m2  
a 2707/2 o výměře 203 m2 podle geometrického plánu číslo 284-435/2012.  Kupujícím 
je Roman Jandásek, Petrovice 82, prodejní cena 35 Kč za 1 m2. 

• ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo mezi objednatelem obcí Petrovice 
a zhotovitelem HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o., a pověřilo starostku jejím podpisem. 
Předmětem smlouvy je prodloužení STL plynovodního řadu před stavební parcely 
v lokalitě Farská zahrada, k. ú. Petrovice. Celková cena za dílo včetně DPH činí 
115 715,- Kč. 

• ZO projednalo a schválilo smlouvu 1040002132/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. a pověřilo 
starostku jejím podpisem. Předmětem smlouvy je sjednání věcného břemene ke stavbě 
„Petrovice 10, přípojka NN“. 

• ZO projednalo a schválilo smlouvu o právu provedení stavby mezi účastníky obcí 
Petrovice a E.ON Distribuce, a. s., a pověřilo starostku jejím podpisem. Předmětem 
smlouvy je budoucí stavba „Petrovice 10, přípojka NN“. 

• ZO projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Jihomoravským krajem a obcí Petrovice a pověřilo starostku jejím podpisem. 
Předmětem smlouvy je sjednání věcného břemene k části pozemku p. č. 1711/1 pro 
stavbu rozšíření vodovodního řadu. 

• ZO projednalo a schválilo pořízení programů pro účetnictví obce KEO-W za cenu 
12 370,- Kč a pro evidenci obyvatel KEO-X za cenu 9 500,- Kč. 

 

45. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. listopadu 2012 

• ZO projednalo a schválilo prodej obecních parcel číslo 1449/9 o výměře 30 m2  
a oplocenou část parcely č. 2707. Kupujícími jsou manželé Martina a Milan Pelikánovi, 
Moravský Krumlov 247, prodejní cena 35 Kč za 1 m2. Kupní smlouva bude podepsána 
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po zhotovení geometrického plánu, který nechají kupující zhotovit na vlastní náklady, 
a po zakoupení sousední nemovitosti č.p. 129 kupujícími. 

• ZO projednalo a schválilo přijetí rozpočtového opatření č. 7/2012, viz příloha.  

• Starostka informovala ZO o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin, tj. od 
pondělí 24. 12. 2012 do středy 2. 1. 2013. 

• ZO projednalo a schválilo pořízení Mikulášských balíčků pro děti z MŠ Petrovice a žáky 
ZŠ Lesonice v počtu 41 dětí za cenu celkem do 1500 Kč. Dále ZO schválilo úhradu 
příspěvku na stravování pro praktikantku Štěpánku Janštovou ve stejné výši jako pro 
seniory. 

• ZO projednalo a schválilo pořízení stojanů na mikrofony, kabelů a dalšího příslušenství 
k mixážnímu pultu do KD v ceně cca 8000 Kč. 

• ZO projednalo a schválilo zakoupení ochranné sítě za cenu 1550 Kč a bezpečnostní 
okrajové ochrany pružin za 1580 Kč pro trampolínu u KD. 

• ZO projednalo a schválilo záměr na zpětné odkoupení části pozemku p. č. 11/2 (nově 
vzniklé parcely č. 11/3 a 11/4) v k.ú. Petrovice dle geometrického plánu č. 276-
148/2012. 

• ZO projednalo a schválilo pokácení proschlé lípy na obecním pozemku v parku za 
kostelem. 

• ZO projednalo a schválilo žádost manželů Grunových na pokácení akátu na jejich 
pozemku. 

 

46. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. listopadu 2012 

• ZO projednalo stížnost občanů na spadané listí ze stromů. ZO vyzve vlastníky dotčených 
stromů a pozemků, aby v daném místě udržovali pořádek, uklízeli listí a prořezávali 
větve, které zasahují nad přilehlou místní komunikaci. 

• ZO projednalo stížnost na psy volně pobíhající v  intravilánu obce.  Na tento problém 
budou občané upozorněni hlášením místního rozhlasu, v případě opakování bude věc 
řešena přímo s majitelem konkrétního psa. 

• ZO projednalo žádost společnosti DUR plus, spol. s r.o., o vyjádření na akci „Petrovice, 
kabel. smyčka NN, Čepera“. ZO vyjádřilo souhlas s uvedenou žádostí. 

• ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy 10030010982/001 o budoucí smlouvě 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, 
a.s., a pověřilo starostku jejím podpisem. 

• ZO projednalo žádost projektantky Danielové zastupující stavebníky rodinného domu na 
parcele 70/3 o souhlas obce s výstavbou rodinného domu na uvedené parcele 
a s umístěním zpevněné plochy na části obecních pozemků 1704/5 a 1704/6. ZO 
vyjádřilo souhlas s uvedenou žádostí s podmínkou, že zpevněná plocha nezasáhne do 
stávající studny na parcele 1704/6. 

• ZO jednalo o žádosti pana Jiřího Vespalce o odkoupení obecního pozemku p. č. 1704/4. 
ZO odložilo projednání žádosti na dobu po kolaudaci vodovodního řadu a zanesení 
věcných břemen na uvedenou parcelu u příslušného katastrálního úřadu. 

• ZO projednalo žádost o prodej části obecní parcely číslo 2598 a přijalo záměr na prodej 
části této parcely o výměře cca 750 m2. Záměr bude zveřejněn na úřední desce po 
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zákonem stanovenou lhůtu. Budoucí kupující si nechá zhotovit geometrický plán na 
vlastní náklady. 

• Starostka seznámila ZO s vydáním kolaudačního souhlasu na  stavbu „Petrovice, kabel 
NN pro RD“ (el. přípojka k lokalitě Farská zahrada). 

• ZO projednalo návrh starosty Moravského Krumlova na zrušení Rady obcí pro 
udržitelný rozvoj území správního obvodu ORP Moravský Krumlov z důvodu 
nefunkčnosti uvedeného orgánu. ZO vyjádřilo souhlasné stanovisko k této žádosti. 

• Starostka seznámila ZO se zněním závazného stanoviska odboru školství a kultury 
Městského úřadu Moravský Krumlov k opravě elektroinstalace ve venkovské usedlosti, 
Petrovice č.p. 10. 

• ZO projednalo žádost manželů Frimelových o pokácení stromu na jejich pozemku. 
Důvodem je ohrožení zdraví a majetku osob. ZO souhlasilo s uvedenou žádostí. 

• Starostka informovala ZO o zprovoznění internetového připojení a knihovního 
informačního systému REKS v místní knihovně. 

 

47. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. listopadu 2012 

• ZO vzalo na vědomí informaci finančního výboru z uskutečněné kontroly účetních 
dokladů obce a MŠ Petrovice. 

• ZO vzalo na vědomí informaci kontrolního výboru z uskutečněné kontroly. 

• ZO projednalo a schválilo plán inventur za rok 2012 a složení příslušných 
inventarizačních komisí. 

• ZO projednalo a schválilo zpětný odkup pozemků od majitelky Jany Čeperové, 
Petrovice 36. Geometrickým plánem č. 276-148/2012 vzniknou z p. č. 11/2 dvě nově 
oddělené parcely číslo 11/3 a 11/4. Tyto parcely o výměře celkem 173 m2 odkoupí od 
vlastníka obec za cenu 130 Kč/ m2, celkem tedy za 22.490 Kč. ZO pověřilo starostku 
vypracováním kupní smlouvy. 

• ZO projednalo otevřený dopis RNDr. L. Vrtné týkající se pokácení lípy v obecním parku 
u kostela. ZO uložilo starostce odpovědět pisatelce. Rovněž v příštím čísle obecního 
zpravodaje bude této problematice věnován příspěvek. 

• ZO revokovalo bod číslo 6. ze zápisu 45. zasedání ZO dne 1.11.2012 ve věci pořízení 
stojanů na mikrofony, kabelů a dalšího příslušenství k mixážnímu pultu do KD v ceně 
cca 8000 Kč. ZO schválilo pořízení uvedeného zboží za cenu cca 10.000 Kč bez DPH. 

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
dotace ve výši 1680 Kč na výdaje na zabezpečení jednotky SDH obce na rok 2012. 

• Starostka seznámila ZO s informací o termínu konání Tříkrálové sbírky 2013, která se 
bude konat ve dnech 1. až 14. ledna 2013. 

• ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 
o zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 11/2 v k.ú. Petrovice. Důvodem je 
skutečnost, že na uvedeném pozemku již stojí rozestavěný dům a tak pominul důvod pro 
trvání uvedeného předkupního práva. 

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo – Dodatek č. 1 mezi obcí Petrovice a firmou 
HUTIRA – PSV Ivančice s.r.o. Předmětem je navýšení ceny díla za plynofikaci 
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stavebních parcel v lokalitě Farská zahrada o částku 14 067 Kč bez DPH z důvodu 
víceprací na celkovou cenu 132 595,20 Kč včetně DPH. 

• Starostka informovala ZO o podání žádosti o stavební povolení na splaškovou kanalizaci 
a ČOV Petrovice na odbor výstavby Městského úřadu Moravský Krumlov. 

• ZO projednalo a schválilo zakoupení 10 ks židlí do knihovny v ceně cca 8000 Kč 
celkem. 

 

48. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. prosince 2012 

• ZO projednalo a schválilo přijetí rozpočtového opatření č. 8/2012, viz příloha. 

• ZO vzalo na vědomí informaci starostky o podepsání Smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací mezi Internethome s.r.o., a obcí Petrovice. Předmětem je 
zvýšení tarifu pro připojení k síti internet na 10 MBit/s při zachování stejné ceny. 

• ZO vzalo na vědomí kolaudační souhlas na stavbu „Obec Petrovice – Prodloužení STL 
plynovodního řadu před stavební parcely v lokalitě Farská zahrada“ vydaný dne 10. 12. 
2012 odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravský Krumlov. 

• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na 
pozemcích ČR-ÚZSVM č. 172/2012 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a obcí Petrovice pro stavbu „Petrovice vodovod pro RD – 2012“. 

• ZO pověřilo starostku přijmutím rozpočtového opatření v závěru roku 2012, aby nedošlo 
k překročení závazných ukazatelů rozpočtu obce na rok 2012.  

• ZO projednalo a schválilo přijetí rozpočtového provizoria, podle něhož bude obec 
hospodařit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2013. 

• ZO schválilo žádost ČZS Petrovice o pořádání Silvestrovské zábavy dne 31. 12. 2012. 

 

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

II NNFFOORRMM AACCEE    OOBBČČAANNŮŮMM   
 
VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA  
KONANÝCH 12. – 13. ŘÍJNA 2012 
 

Z celkového počtu 298 voličů přišlo volit 104, z toho bylo platných 101 hlasů. 
Hlasy dostaly tyto strany: 

Volte Pravý Blok www.cibulka.net      1 hlas 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI      3 hlasy 
Moravané          2 hlasy 
NEZÁVISLÍ          1 hlas 
Komunistická strana Čech a Moravy    36 hlasů 
TOP 09 a Starostové pro JMK       2 hlasy 
Strana zelených         1 hlas 
Česká strana sociálně demokratická    20 hlasů 
Občanská demokratická strana       4 hlasy 
Strana svobodných občanů        1 hlas 
Křesťanská a demokrat. unie – Českosl. str. lidová  30 hlasů 
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INTERNET 

V měsíci prosinci došlo ke zvýšení kapacity připojení obecní bezdrátové sítě k internetové 
síti. Díky tomu mohla být navýšena rychlost připojení jednotlivých účastníků 
na dvojnásobek při zachování stejné ceny. 

 

NABÍDKA PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY 
Kdo z místních podnikatelů a živnostníků má zájem bezplatně uveřejnit na obecních 

webových stránkách své kontaktní údaje nebo odkaz na vlastní webové stránky, nechť 
kontaktuje starostku nebo místostarostu. 

 
POPLATKY  V  ROCE  2013 

Roční poplatek za odvoz popelnic …………………………. 400,- Kč za osobu 
Roční poplatek za psa ………………………………………   50,- Kč 
Roční poplatek za dalšího psa téhož majitele ………………  150,- Kč 
Poplatek za internet (podle nastavené rychlosti) …………...  290 – 390,- Kč/měs. 
 

Za poplatek je možné na obecním úřadě pořídit přes Czech point tyto listiny: 

• výpis z Katastru nemovitostí 
• výpis z Obchodního rejstříku 
• výpis z Živnostenského rejstříku 
• výpis z Rejstříku trestů 
• přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
• žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. 
• výpis z bodového hodnocení řidiče 
• vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
• podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
• výpis z insolvenčního rejstříku 
• autorizovaná konverze dokumentů 
• datové schránky 

Ověření podpisu a vašich dokumentů …………………………   30,- Kč 
 

UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme občany, že v době deště, vydatných mlh nebo mrazu je povrch tanečního 
parketu před kulturním domem značně kluzký. V této době doporučujeme 

NEVSTUPOVAT na plochu, hrozí nebezpečí pádu! V zimním období se „plac“ neudržuje, 
posypová sůl by beton mohla poškodit. Děkujeme za pochopení! 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům za pomoc při shrabování a odvozu spadaného 

listí. Pro obec je to obrovská pomoc! 
Děkujeme za spolupráci i AGRO družstvu Petrovice za odvoz listí a zimní údržbu cest. 



9 

 

ROZHLASOVÉ  HLÁŠENÍ  FORMOU  SMS  ZPRÁVY 

Informujeme občany, že rozhlasové hlášení v naší obci vám můžeme zasílat jako textové 
zprávy do vašeho mobilního telefonu. Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste své 

telefonní číslo na obecním úřadě. 
Pro občany je tato služba zcela zdarma! 

 

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

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

ADVENT  V  MATE ŘSKÉ  ŠKOLE  PETROVICE 

Letos jsme se ve školce začali těšit na Vánoce o něco dříve. Prvním poslem blížících 
se svátků, bylo nejen pro děti, ale také pro rodiče, „Listopadové rozjímání 
s keramikou“, kdy si zúčastnění při dvou setkáních vyrobili keramický vánoční 
zvoneček.  

 

Po první adventní neděli již bylo Mikulášsko-čertovské i vánoční tvoření, vyrábění 
i trénování písniček, básniček a koled v plném proudu. 

 

 

 

 

 

 

Pečení perníčků s p. učitelkou Štěpánkou, která byla 
v naší školce na praxi.  

4.12. - návštěva Mikuláše a jeho doprovodu 
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18. 12. 2012 – výlet do znojemského divadla na 
představení „Tři pohádky na Vánoce“ 

17. 12. 2012  Vánoční setkání s rodiči  

19. 12. 2012 – rozbalování dárečků 

 

   

 

 

 

 

kolektiv MŠ       

V roce 2013 Vám přejeme: 

 

Lásku od milovaných,  

přátelství od přátel, 

úctu od těch, 

kterých si vážíme 

a moře zdraví a energie! 
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                ================================================== 

                                                    ZZEE    ŽŽII VVOOTTAA  ZZŠŠ  LL EESSOONNII CCEE  
========================================================= 

DRAMATICKÝ  KROUŽEK  P ŘI  ZŠ  LESONICE 

Cílem dramatického kroužku je rozšiřovat u žáků schopnost využívat všechny 
možnosti svého hlasu a těla pro komunikaci, rozvíjet schopnost citlivějšího vnímání 
lidí kolem sebe, vést je ke srozumitelnějšímu sdělování prožitků. Žáci se učí 
spolupracovat v tvůrčím týmu a prezentovat výsledky společné tvorby.      

Dramatický kroužek při ZŠ Lesonice každoročně připravuje dvě vystoupení  pro 
veřejnost. První se odehraje venku pod vánočním stromem v obcích Petrovice 
a Lesonice a druhé hrají žáci na konci školního roku v sokolovně v Lesonicích.  
Mimo tato pravidelná vystoupení se snažíme vyjíždět i do okolí. V loni jsme hráli 
seniorům v pečovatelském domě v Mor. Krumlově, v květnu jsme se zúčastnili 
přehlídky žákovských divadelních souborů v Prosiměřicích, kde jsme získali čtyři 
ocenění a nedávno, 12. prosince, jsme hráli pro děti v dětské nemocnici v Brně. Na 
poslední jmenované vystoupení jsme se připravovali se snahou udělat aspoň malinko 
radost dětem v nemocnici, což se podařilo a tolik potlesku snad žáci ještě nezažili. 
Přesto v nás ve všech zůstal pocit smutného sevření…      

Děkuji všem žákům za vzornou prezentaci naší školy při veřejných 
vystoupeních.                      
 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU 

Po loňské zkušenosti ze soutěže o nejhezčího vánočního kapra jsme očekávali 
vysokou laťku i v letošní soutěži o nejhezčí vánoční ozdobu. Očekávání se nejenom 
naplnilo, ale opět nás výrobky žáků dostaly „na kolena“. Co žák, to jiný, originální 
nápad, různá technika použitá při výrobě vánočních ozdob.  A tak přemýšlíme, že 
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příští rok překvalifikujeme slovo „soutěž“ na slovo „přehlídka“. Ani letos jsme 
nemohli jednoznačně určit vítěze. Vyhráli všichni. Obdiv a poděkování si zasluhují 
maminky, babičky, tatínkové, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli dětem splnit zadání 
soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. 

Za všechny zaměstnance ZŠ Lesonice Emilie Mácová. 

 

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

II NNFFOORRMM AACCEE    ZZ  KK NNII HHOOVVNNYY  
===================================================  
NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVN Ě 

V  roce 2012 jsme zakoupili do fondu knihovny zcela nové knihy, převážně povinnou 
četbu (viz zpravodaj č. 2/2012). Díky ochotným lidem jsme darem získali další tituly, 
jejichž přehled uvádíme. 

Děkujeme touto cestou paní K. Knotkové z Moravského Krumlova, paní I. Frimelové 
z Petrovic a panu P. Kučerovi z Petrovic za poskytnuté knihy! 

 

knihy pro děti: 
SLAVÍKOVÁ, R.: Posvícení na paloučku  LADA, J.: Bubáci a hastrmani 
NĚMCOVÁ, B.: Pohádky    ŠVARC, J.: Odvážná školačka 
ANDERSEN, H. Ch.: Pohádky a povídky I, II HOMOLKA, F.: Pohádky bez princezen 
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DENK, P.: Do kola     Čínské národní pohádky 
Zlaté ruce      Krása nesmírná 
UŠINSKIJ, K. D.: Povídky a pohádky  Stateční junáci 
ALEŠ, M.: Pohádky     ČUKOVSKIJ, K.: Všechno naruby 
Pohádky česky anglicky (dvojjazyčný text) 
 
knihy pro mládež: 
MAJEROVÁ, M.: Zázračná hodinka  DEFOE, D.: Robinson Crusoe 
ZHOŘ, A.: Tvrdohlavá Marie   PETISKA, E.: Příběhy tisíce a jedné noci 
CROMPTONOVÁ, R.: Jirka postrach rodiny PLEVA, J. V.: Malý Bobeš 
ERBEN, K. J.: Kytice     MÁCHA, K. H.: Máj – Márinka 
BOROVSKÝ, K. H.: Křest sv. Vladimíra  BOROVSKÝ, K. H.: Epigramy 
DICKENS, Ch.: David Copperfield 
 
knihy pro dospělé: 
NEUŽIL, F.: Trýzeň slávy    BONHARDOVÁ, N.: Královský úděl 
NOVÝ, K.: Básníkova první láska   CHANDLER, R.: Poslední útočiště 
RYAN, P.: Jak jsem vyhrál válku   MANZONI, A.: Snoubenci 
DICKENS, Ch.: Kronika Pickwickova klubu 1, 2 SIMENON, G.: Maigret má strach 
SIMENON, G.: Maigretova dýmka   SIMENON, G.: Hry na schovávanou 
SIMENON, G.: Kdo jinému jámu kopá  STOUT, R.: Právo na smrt 
MAUEROVÁ, N.: Herci    DOYLE, A. C.: Příběhy Sherlocka Holmese 
PODEŠVOVÁ, M.: Kam vede cesta   MERLE, R.: Dědictví otců 
DANĚK, O.: Král bez přílby    CARTLAND, B.: Hlubiny srdce 
SEYDEWITZOVI, R. a M.: Dáma s hranostajem HLOUCHÁ, J.: Polibky smrti 
KORTOOMS, T.: Doktor to zařídí   MAURIER, D.: Duch lásky 
MAURIER, D.: Obětní beránek   MAURIER, D.: Přízračný svět Branwella B. 
VANČURA, V.: Útěk do Budína   OLBRACHT, I.: Golet v údolí 
HAVLÍ ČEK, J.: Helimadoe    AŠKENAZY, L.: Etudy dětské a nedětské 
RUBEŠ, F. J.: Ostří hoši a jiné povídky  RUDOLF, S.: Všechny mé lásky 
NASO, P. O.: O lásce a milování   PETRONIUS: Satirikon 
NEMCOVÁ, B.: Pohorská vesnice   ŠTĚPÁNEK, Z.: Herec 
FRANCIS, D.: Vysoké sázky   FRANCIS, D.: Hra na fanty 
GREY, Z.: Navzdory dálkám    JIRÁSEK, A.: Maryla / Epilog 
HALAS, F.: Láska a smrt    TILSCHOVÁ, A. M.: Orlí hnízdo 
RIVAL, P.: Šest žen Jindřicha VIII.   PUŠKIN, A. S.: Ve znamení múz 
TŮMA, K.: Z českých mlýnů 1. – 8.   KAZANTZAKIS, N.: Řek Zorbas 
MORAVIA, A.: Marné ctižádosti   HAILEY, A.: Konečná diagnoza 
CHANDLER, R.: Vysoké okno   FABRICIUS, J.: Tajný deník čínské císařovny 
ZOLA, E.: Břicho Paříže    ZOLA, E.: Lístek lásky 
HEMINGWAY, E.: Smrt odpoledne   HEMINGWAY, E.: Sbohem armádo 
BASS, E.: Cirkus Humberto    ERBEN, V.: Paměti čes. krále Jiříka z Poděbrad 
BAAR, J. Š.: Tři povídky z Chodska   BAAR, J. Š.: Žolinka – kanovník 
ČECH, S.: Nový epochální výlet pana Broučka… NEZVAL, V.: Až se ti zasteskne 
NEZVAL, V.: Manon Lescaut   CHRIESTIEOVÁ, A.: Zapomenutá vražda 
CHRIESTIEOVÁ, A.: Muž v mlze   CHRIESTIEOVÁ, A.: Nekonečná noc 
RAIS, K. V.: Povídky     RAIS, K. V.: Pantáta Bezoušek 
Raisovy spisy: O ztraceném ševci   HÁLEK, V.: Muzikantská Liduška 
Raisovy spisy: Západ     FUKS, L.: Příběh kriminálního rady 
MAREK, J.: Panoptikum hříšných lidí  STÝBLOVÁ, V.: Skalpel, prosím 
GLAZAROVÁ, J.: Advent    BUCKOVÁ, P. S.: Příběh jednoho manželství 
MAŘÁNEK, J.: Romance o Závišovi  MAŘÁNEK, J.: Petr kajícník 
MAŘÁNEK, J.: Barbar Vok    JAMESOVÁ, P. D.: Smrt kriminalisty 
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SCOTT, W.: Nevěsta z Lammermooru  POE, E. A.: Jáma a kyvadlo 
HILTON, J.: Sbohem, pane profesore  ZWEIG, S.: Netrpělivost srdce 
MORAVIA, A.: Římské povídky   MORAVIA, A.: Horalka 
MORAVIA, A.: Římanka    IRVING, J.: Svět podle Garpa 
CAIN, J. M.: Pošťák vždycky zvoní dvakrát  CAIN, J. M.: Pojistka smrti 
HORST, B.: Osamělá jizba    ŠKVORECKÝ, J.: Smutek poručíka Borůvky 
KŘENEK, J.: Chalupa na spadnutí   GARDNER, E. S.: Případ prázdné plechovky 
GARDNER, E. S.: V roli obhájce Perry Mason BRANALD, A.: Severní nádraží 
BRANALD, A.: Lazaretní vlak   NEUŽIL, F.: Královna Eliška Rejčka 
CERVANTES, M.: Cikánečka   HERRMANN, I.: Otec Kondelík a ženich Vejvara 
VAŇKOVÁ, L.: Černá sága    VAŇKOVÁ, L.: Rab z Rabštejna 
VAŃKOVÁ, L.: Cval rytířských koní  SVĚTLÁ, K.: K říž u potoka 
MAURIAC, F.: Romány lásky a nenávisti  MAUPASSANT, G. de: Vášeň 
SCOTT, W.: Quentin Durward I., II.   GORKIJ, M.: Matka 
BALZAC, H. de: Lesk a bída kurtizán  BRADBURY, R.: Marťanská kronika 
ŠIMÁČEK, R.: Valdštejnská rapsódie  HAILEY, A.: Letiště 
NEUŽIL, F.: Ohnivá jeseň    EXUPÉRY, A. de S.: Moje planeta 
NEZVAL, V.: Pět minut za městem   MORAVIA, A.: Nešťastný milenec 
CHRISTIEOVÁ, A.: 3x slečna Marplová  CHRIESTIEOVÁ, A.: Vlak z Paddingtonu 
SAYERSOVÁ, D. L.: 3x Lord Petr   SCHEINPFLUGOVÁ, O.: Poslední kapitola 
 
 
naučná literatura: 
CIFRANIČ, P.: Pomológia    BENEŠ, E.: Šest let exilu 
BEZOUŠKA, B.: Tajnosti zákulisí   MARVAN, J.: Nejen o sobě 
KOLLE, O.: Kouzlo lásky    KRÁL, V.: Pravda o okupaci 
VESELOVSKÝ, Z.: Praobyčejná zvířata  WHITEOVÁ, E. G.: Cesta ke zdraví 
ADAMSOVÁ, J.: Volání divočiny   KRAWCZUK, A.: Kleopatra 
KŘELINA, F.: Dcera královská   HIEKE, K.: Pokojové rostliny 
ŠVELA, M.: U Žúdra     HŮLKA, A.: O Janu Žižkovi 
ROZANOV, G. L.: Poslední dny Hitlerovy říše PLICKA, K.: Československo / Praha 
HECKEL, V.: Krásy Ceskoslovenska  Ježíš 
Ottův historický atlas Česko (přehledný atlas dějin) 
Autem po Evropě (nenahraditelné informace pro řidiče) 
Bylinková lékárna (babiččin receptář) 
Ottova encyklopedie Česká republika (5 svazků: Příroda-zeměpis; Kultura-umění; Památky-lidová 
kultura-sport; Historie-stát-společnost; Věda-technika) 
 
 
 

Otvírací doba knihovny:  každý pátek od 17.00 do 19.00 hodin 
V průběhu celého roku možnost registrace nových čtenářů, 

registrace ZDARMA!  
Od listopadu má knihovna v provozu internet  

a novou mailovou adresu: petrovice.knihovna@seznam.cz 
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================================================ 

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

Na sobotní večer 13. října 2012 připravili 
místní zahrádkáři v Petrovicích tematicky 
vyzdobený sál kulturního domu pro tradiční 
taneční zábavu „Vinobraní“. K tanci 
i poslechu zahrála skupina Fantazie. Tato 
akce je známá velkou návštěvností a nejinak 
tomu bylo i letos, sál byl obsazený prakticky 
do poslední volné židle. Jako každoročně 
nechyběla tombola a šatlava s výborným 
burčákem. Návštěvníci se skvěle bavili a tak 
nebylo divu, že poslední z nich opouštěli kulturní dům s veselou náladou až v časných 
ranních hodinách. 
 

VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ 

Na neděli 21. října 2012 byli pozváni do 
obřadní místnosti obecního úřadu rodiče se 
svými dětmi k slavnostnímu uvítání našich 
nemladších občánků do života. Jsou to 
Terezka Daňhelová, Nelinka Hladíková, 
Martínek Hladký a Vojtíšek Peterčák. Děti 
dostaly na památku knihu, pamětní list obce 
a maminky kytičku. Rodiče se podepsali do 
pamětní knihy naší obce. O kulturní 
vystoupení během slavnosti se postarali 
žáci ZŠ Lesonice pod vedením paní 
ředitelky Mgr. Emilie Mácové a sourozenci 
Záviškovi. 

 

LAMPIONOVÝ PR ŮVOD SE STEZKOU ODVAHY 

Ve čtvrtek 25. října 2012 se před kostelem za doprovodu rodičů a prarodičů sešlo na 40 dětí 
ve strašidelných kostýmech. Úderem 18. hodiny vyšel průvod pouze za světýlek lampionů 
směrem k fotbalovému hřišti. Pod vyzdobenou pergolou všechny přivítala bílá paní a poté 
ukázala svá kouzla s ohněm čarodějnice Morgana. Děti to tak zaujalo, že ani nešpitaly, 
s úžasem sledovaly každý její pohyb a na závěr bouřlivě zatleskaly. Na stolech byly 
připravené lucerničky, které si každý mohl vlastnoručně vymalovat a odnést na památku 
domů.  
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Pro odvážné byla připravena stezka odvahy. Trasa byla osvětlena pouze lucerničkami 
a nápaditě vyřezanými dýněmi. Během cesty čekala na kolemjdoucí nejrůznější strašidla 
z říše pohádek – bílá paní odvážlivce uvítala, baba jaga lákala děti na perníček, démon 
pozval děti do sklepa, kde měl 
připravená ohňová kouzla, v lese 
prohnal děti kostlivec, čert 
a mimozemšťan, zjevil se jim 
i kat a u dvou čarodějnic 
Morgany a Agáty dostaly děti 
elixír proti strachu a svým 
podpisem se zvěčnili všichni 
odvážlivci do pamětní knihy. Na 
závěr obdržel každý, kdo úspěšně 
zdolal stezku odvahy, diplom.  

Děti dostaly špekáček, který si 
nad ohněm opekly. Všichni si 
vyprávěli zážitky z průvodu 
a strašidelné stezky. Děti byly 
plné dojmů a všem se tento strašidelný podvečer moc líbil.  

Tělovýchovná jednota děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. 

Jana Klimová, TJ Petrovice 

MIKULÁŠ 

Mikulášská nadílka se tradičně konala 
5. prosince. Mikuláš v doprovodu 
anděla a čertů navštívil místní děti. 
Pochválil je i pokáral a odměnil je 
balíčky sladkostí. Ti zlobivější dostali 
nejen bonbóny, ale také cibuli, 
brambory a uhlí. Aby děti nemusely 
do pekla, slíbily před Mikulášem, že 
se polepší, že už budou hodné, budou 
si uklízet hračky, nebudou rodičům 
odmlouvat a budou se ke kamarádům 
chovat ohleduplně. No a v prosinci si 
všechny děti přijdou opět 
zkontrolovat. 

 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU 

U obecního vánočního stromu nám odehráli ve čtvrtek 6. prosince 2012 žáci Základní školy 
Lesonice vánoční scénku „V Betlémě není místo“. Děti byly velmi šikovné, během hry 
zazpívaly nádherné koledy, měly nápadité kulisy i nádherné kostýmy. Svým vystoupením 
navodily všem přítomným nezapomenutelnou předvánoční atmosféru. Prostranství 
u vánočního stromu provonělo svařené víno a čaj a výtěžek z prodeje teplých nápojů byl 
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věnován škole (po příplatku obce celkem 1 000,- Kč). Všechny děti byly obdarovány 
čokoládou a domů všichni odcházeli s dobrou náladou a příjemným pocitem z blížících se 
Vánoc. 
Stejnou scénku druhý den hráli žáci 
ZŠ i v obci Lesonice a ve středu 12. 
prosince odehráli loňské vystoupení 
pro pacienty i personál v dětské 
nemocnici Brno. Návštěvu Brna 
využili ještě k prohlídce exponátů 
v Technickém muzeu a náš finanční 
dar byl použit na úhradu vstupného do 
brněnského planetária.  
Žákům i vyučujícím děkujeme za 
spolupráci a už nyní se těšíme na 
jejich další pěkná vystoupení! 

 
 

VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ  V  KNIHOVN Ě 

Dne 12. prosince 2012 proběhlo v místní knihovně předvánoční setkání předškoláků 
a školáků. Děti si  mohly vyrobit vánoční ozdoby, přáníčka, jmenovky a další vánoční 
dekoraci. Aktivně se zapojily do výroby, při které si vyzkoušely různé výtvarné techniky. 
Nápaditost dětem nechyběla. Každý si odnášel nejen výrobky, ale i dobrou náladu, kterou 
jim v knihovně zprostředkovala vánoční atmosféra  provázená vánočními koledami. 

 Mgr. Drahomíra Klikarová, knihovnice 
 

 
VÁNOČNÍ  KONCERT 
Druhý svátek vánoční byl nevšední a 
vskutku ojedinělý. Členové farního 
pěveckého sboru a dechové hudby 
Petrovanka připravili pro veřejnost 
koncert, který se uskutečnil v místním 
kostele. Zazněly zde překrásné vánoční 
písně, koledy a melodie. Všem 
přítomným tyto skladby jistě zpříjemnily 
vánoční svátky, vnesly do srdcí radost a 
pohodu, která k tomuto období 
neodmyslitelně patří. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 
4 652,- Kč a byl věnován panu děkanovi pro potřeby kostela. Děkujeme všem, kteří 
přispěli! 

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

Poslední večer v roce se již tradičně koná taneční zábava pořádaná místními zahrádkáři. 
Letos příchozím zahrála k tanci i poslechu skupina Codex. I přes nižší návštěvnost se 
všichni zúčastnění dobře pobavili a oslavili příchod nového roku 2013.  
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========================================================= 

ZZ    ČČII NNNNOOSSTTII     SSDDHH    PPEETTRROOVVII CCEE            
========================================================= 

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2012 

Společenská, brigádnická i odborná činnost jednotky našeho SDH probíhala obdobně 
jako v létech předcházejících. Začali jsme přípravou a zorganizováním tradičního plesu 
v měsíci lednu. Ples proběhl za účasti asi 120 návštěvníků. Celá akce byla přijata vcelku 
kladně, kritika velitele SDH směřovala na chování některých členů, kteří nedělali dobré 
jméno uniformě, v níž byli oblečeni. 

Jarní měsíce probíhaly ve znamení připrav na soutěž v požárním sportu, jejíž 
zorganizováním, v rámci 14. okrsku, byla pověřena našeho jednotka sboru dobrovolných 
hasičů. V jarních měsících byly zahájeny práce na opravě klubovny v hasičárně, 
odstraněním nevyhovující podlahy. Následně pak byly provedeny nové omítky, strop ze 
sádrokartonu, elektroinstalace a desková podlaha na novém polštáři. 12. května 2012 
proběhla okrsková soutěž v požárním sportu na našem hřišti. Zúčastnilo se 5 družstev mužů 
a 2 družstva žen. I přes mírnou nepřízeň počasí všichni účastníci kladně hodnotili dobré 
zázemí na našem hřišti i organizační zajištění celé soutěže. Za to patří všem, kteří se na akci 
podíleli, velké poděkování. 

Naše soutěžní družstvo se zúčastnilo dvou soutěží v požárním sportu, a to na domácí 
půdě a v Lesonicích. Výsledky nebyly nejlepší. Je nutno častěji potrénovat a také častěji 
změřit síly s ostatními mužstvy. 

V průběhu roku bylo závazkem hasičů sečení protipovodňové struhy ve směru od 
zděné trafostanice a před zimou čištění okapových žlabů a svodů na všech budovách 
patřících obci (mateřská škola, kulturní dům, knihovna, hasičárna, obecní úřad, zastávka). 
Po celý rok se o provozuschopnost techniky starali Zdeněk Sedláček a Laďa Potůček tak, 
aby byla jednotka připravena k zásahu a soutěžní družstvo se mohlo zúčastnit alespoň dvou 
soutěží v požárním sportu. 

V samém závěru roku došlo k politováníhodné situaci, kdy na výroční schůzi, vlivem 
nekázně některých členů, vypukla hádka. Ta měla za následek odchod dlouholetého velitele 
SDH Zdeňka Sedláčka ze schůze. Následně pak odevzdání uniforem a ukončení členství ve 
Sboru dobrovolných hasičů Petrovice. Domnívám se, že takovou odměnu si za mnoholetou 
práci velitel nezaslouží, přesto, jestli si to, Zdenku, nerozmyslíš – DÍKY! 

za SDH Mirek Vespalec 
 
 
 

 

          Členové SDH Petrovice 

         přejí všem spoluobčanům 

                            hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013. 
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========================================================= 

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

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ SEZÓNOU 2012/2013 

V posledním čísle jsme si zhodnotili podzimní účinkování do 7. kola. Udrželi jsme 
neporazitelnost a zisk plného počtu 21 bodů nám dával do kabiny i na hřiště dobrou 
atmosféru a pohodu. Následná dvě vítězná utkání doma s mužstvem Loděnic (nováček 
v naší soutěži, který spadl ze 3. tř. a je samozřejmě favoritem na postup zpět) a na horké 
půdě Jamolic (kde se nám dlouhodobě moc vyhrávat nedaří) nás stále posouvalo na jediné 
mužstvo, které po 9 kolech neztratilo ani bod, a to ve všech soutěžích v okrese Znojmo mezi 
muži. Nikdo z nás z těchto dobrých výsledků nelítal nikde v oblacích, ale že nezvládneme 
domácí utkání s mužstvem Dobřínska a nezískáme ani bod, tak tomu snad nevěřil ani 
největší pesimista. Osud tomu tak chtěl a po prohře 0:2 byla první ztráta bodů na světě. Ve 
zbylých čtyřech utkáních (výhry 4:0 v Hostěradicích, 2:0 doma s Branišovicemi a 4:0 
předehrávka prvního jarního kola s Jezeřany jsme ještě ztratili body za remízu 1:1 ve 
Skalici. Samozřejmě kdyby nám tento průběh podzimu někdo předpověděl, tak mu 
nebudeme věřit, protože mužstvo prošlo docela obměnou a omlazením, které se nám prostě 
hodně podařilo. Klukům, kteří nás posílili a patřili podle mě též hned k oporám mužstva 
(Ondra Šabaka a Honza Martínek), patří velký dík, a já jenom musím věřit a doufat, že nás 
ani po jarních odvetách neopustí a budou nadále hájit naše petrovské barvy.  
No a jak to vše vypadá v celkovém hodnocení? Odehráli jsme celkem 14 utkání se ziskem 
37 bodů a se skóre 49:8 (z toho bylo doma 6 výher, 1 prohra a venku 6 výher a 1 remíza). 
Naším nejlepším střelcem se stal Zdenek Fiala se 16 brankami, následuje Luboš Bogner 12, 
Danek Šlapák 5. Po 2 brankách dali Štolpa, Březina, Šabaka,  Světlík, Holub a Jirka 
Vespalec. Po 1 brance zatížili konto soupeře Bartoník, Stejskal, Tomáš Vespalec a Kohout. 
Tyto podzimní výsledky nás hodně zavazují se v zimním období poctivě a hlavně důkladně 
připravit, abychom jako tým minimálně stejně navázali na tyto výsledky a vám, našim 
divákům, dělali hrou opět radost. 

Jelikož se nacházíme v období svátků 
a Nového roku, tak bych chtěl vám všem, 
kteří budete číst tyto řádky, popřát 
jménem svým a jménem našeho TJ 
Petrovice do toho roku 2013 pohodu 
v osobním i pracovním životě a hlavně 
hodně zdraví. Velké poděkování patří 
také našim sponzorům AGRO družstvu 
Petrovice, zámečnictví  Vladimíra Sobola 
ml., firmě OHL ŽS a v neposlední řadě 
obci Petrovice  za finanční podporu, 
bez  které  bychom nemohli fungovat. 
Samozřejmě vás co nejsrdečněji zvu 
na první jarní kolo, které začínáme 
tradičním derby v Rybníkách, a to 
v neděli 31. 3. 2013. 

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

PPŘŘII PPRRAAVVUUJJEEMM EE……  
========================================================= 
 

�  neděle 6. ledna 2013   TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 
koledníci obcházejí vesnici a prosí o příspěvek na činnost Oblastní charity Znojmo 
 

�  sobota 19. ledna 2013  HASIČSKÝ  PLES 
- pořádá SDH Petrovice, kulturní dům Petrovice, začátek ve 20.00 hodin 
- k tanci a poslechu hraje Petrovanka a Fa-Mi-Ro 
- bohatá tombola 

 
�  sobota 9. února 2013   12. MASOPUSTNÍ  PRŮVOD 
- pořádá SPK Petrovice 
- průvod masek obchází vesnici 
- hudební doprovod skupina Fa-Mi-Ro 

 
�  sobota 16. února 2013 DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ KARNEVAL 
- pořádá TJ Petrovice, kulturní dům Petrovice, začátek ve 14 hodin 
- soutěže a hry pro děti, diskotéka 

 
�  sobota 16. února 2013 12. MASOPUSTNÍ  ZÁBAVA 
- pořádá SPK Petrovice, kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 
- hraje skupina Hurikán 
- během večera taneční vystoupení místních žen a mužů 
- bohatá tombola, občerstvení zajištěno – jelení guláš 

 
�   první čtvrtletí roku 2013  
SBÍRKA OŠACENÍ PRO DIAKONII BROUMOV 
- termín bude upřesněn na plakátech a v rozhlasovém hlášení 

 
�  sobota 2. března 2013   VEPŘOVÉ  HODY 
- pořádá TJ a SPK Petrovice 
- zabíjačkové speciality 

 
�   březen 2013  VELIKONO ČNÍ  TVOŘENÍ  V KNIHOVN Ě 
- ruční práce pro děti a mládež, termín bude upřesněn 

 
�  sobota 16. března 2013   *   neděle 24. března 2013   *   pátek 5. dubna 2013 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ 
- pořádá SPK Petrovice 
- divadelní představení místních ochotníků 
- kulturní dům Petrovice, bližší informace na plakátech 
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�  2013 (termín bude upřesněn)  VI. VEČER PŘI DECHOVCE 
- pořádá dechová hudba Petrovanka 
- přehlídka dechových hudeb 
- kulturní dům Petrovice 

 
�   VELIKONO ČNÍ  ZVYKY  

Smrtolka   neděle 17. března 2013 
hostina pro děvčata neděle 24. března 2013 
hrkání    pátek 29. a sobota 30. března 2013 

 

� každé pondělí  (18.00 - 19.00 hodin)  TAE-BO 
- cvičení s prvky bojového umění na rytmickou hudbu 
- vede lektorka Pavla Schovancová 
- kulturní dům Petrovice, poplatek 50,- Kč 

 
� každé úterý  (18.00 - 19.00 hodin)  CVIČENÍ  PRO  ŽENY 
- kulturní dům Petrovice, vstup zdarma 

 
� každou středu  od 23. 1. (18.00 - 19.00 hodin)   ZUMBA 
- kulturní dům Petrovice, vede lektorka Petra Suliková 
- poplatek 50,- Kč, nové tváře mají první hodinu za 30,- Kč, permanentka 

na 10 lekcí 400,- Kč 
- více na www.zumbapetra.com 

 
 
Stručný přehled dalších akcí: 

úterý 30. dubna 2013 III. SLET ČARODĚJNIC  
středa 1. května 2013 8. PETROVICKÝ KOŠT  
červen 2013 DĚTSKÉ  ODPOLEDNE, LETNÍ  NOC  
srpen 2013 18. MUCHA CUP,  TANEČNÍ ZÁBAVA 
sobota 24. srpna 2013 5. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ P ŘESUN 
poslední prázdninový víkend 2013 MALÝ  FESTIVAL  LOUTKY  
sobota 14. září a neděle 15. září 2013 TRADI ČNÍ  HODY  
sobota 12. října 2013 VINOBRANÍ  
listopad 2013 VÍTÁNÍ  OB ČÁNKŮ 
listopad 2013 LAMPIONOVÝ PR ŮVOD 
prosinec 2013 ROZSVÍCENÍ  VÁNO ČNÍHO  STROMU 
čtvrtek 5. prosince 2013 MIKULÁŠ 
prosinec 2013 VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ  V  KNIHOVN Ě 
úterý 31. prosince 2013 SILVESTROVSKÁ  ZÁBAVA 
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======================================================= 

SSPPOOLL EEČČEENNSSKK ÁÁ    RRUUBBRRII KK AA  
======================================================= 
 
V roce 2012 se narodili: 

     24. 3.       Nela Hladíková 
17. 5. Marie Ondráčková 
19. 8.  Martin Hladký 
20. 9.  Vojtěch Peterčák 
24. 11. Tadeáš Klim 
24. 11.  Sofie Žáková 

 
Sňatky:    

 18. 8.    Hana Ivanovičová – Michal Kolegar 
 1. 9.    Martin Záviška – Lenka Drápelová 

 
 
Zemřeli: 
  28. 1.  Pavel Kaplan 
  6. 3.  Bohuslav Schovanec 
  19. 8.  Pavel Vaculík 
  24. 11. Františka Daňhelová  (bývalá občanka naší obce) 
 
Přihlášeni k trvalému pobytu: 

Jana Lindušková   Luděk Vyhnálek 
Alžběta Škarková   Tereza Klimová 

 
Odhlášeni: 
 Hana Kolegarová 
 
K 31. 12. 2012 mají Petrovice 359 obyvatel, z toho 182 žen, 177 mužů  
a 45 dětí do 15 let. 
Průměrný věk obyvatelstva je 42,19 roků (ženy 43,18 a muži 41,21 let). 
 
Nejstarší občané přihlášeni v naší obci k trvalému pobytu: 

Nejstarší žena: paní Marie Jiřikovská (* 1921) 
Nejstarší muž: pan František Kovář  (* 1928) 
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                            ============================================ 

PPŘŘÍÍ SSPPĚĚVVKK YY    ČČTTEENNÁÁŘŘŮŮ  
========================================================= 
 

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 

Před více než rokem (28. listopadu 2011) proběhl u našeho domu č. p. 46 záchranný 
archeologický výzkum. Navzdory honosnému názvu akce nečekejte žádné senzace typu 
petrovické venuše. Našlo se jen pár středověkých střepů, důležitých pro doplnění mozaiky 
dějin naší vesnice.   

Archeologa Davida Humpolu ze znojemského pracoviště Ústavu archeologické 
památkové péče jsme zavolali k nálezům, které jsme odkryli při kopání úzké rýhy pro 
vodovodní přípojku. Na stěnách výkopu v asi metrové hloubce byla zřetelná vrstva tmavé 
hlíny s ojedinělými zlomky keramiky. Nálezy pochází z prostoru uliční čáry 
a předzahrádky. 

Co nového pro petrovickou historii se zjistilo? Kupodivu zatím nebyly z území obce 
výzkumem doloženy žádné hmotné doklady středověkého osídlení, i když je lze očekávat 
po obvodu návsi skoro na každé parcele. Náš výzkum prokázal osídlení na úrovni současné 
uliční čáry pro vrcholný středověk, pravděpodobně 14. - 15. století. Také asi v tomto období 
vznikla před naším domem (č. p. 46) mocná navážka, která je patrná i na současném terénu, 
neboť povrchu předzahrádky domu je asi o 2 metry nad úrovní silnice na návsi. Původně 
zde byl asi svah, který pozvolna a rovnoměrně klesal. Středověká navážka vznikla 
pravděpodobně z důvodu srovnání terénu pro stavbu domu. 

Jak bývá v takovýchto případech na stavbách rodinných domků obvyklé, záchranný 
archeologický výzkum byl velmi rychlý a spočíval v zaměření terénu pomocí pásma, 
zakreslení profilu výkopu s archeologickými nálezy a odběru vzorků keramiky ze stěny 
výkopu a z hromady vyházené hlíny. Archeolog se nezdržel déle než 2 hodiny a motyčku 
a rýč použil jen k začištění profilů výkopu. Za výzkum jsme nic neplatili, protože 
archeologovu práci na stavbách rodinných domů platí stát. Žádné plošné odkryvy, žádné 
rozkopání parcely, kterého se mnoho stavebníků mylně obává. Převládá mínění, že 
archeolog je nepřítel stavebníka a každý případný archeologický nález je třeba zatajit. 
Archeolog sice může na nezbytně nutnou dobu zastavit stavbu, nicméně pokud jste zrovna 
nekopli do základů velkomoravského kostela s hrobem Metoděje, nemusíte mít obavy. 
Archeologové jednak nemají na rozsáhlé výzkumy čas a také dnes jednoznačně převládá 
mínění, že archeologickým nálezům je nejlépe pod zemí, zachovány pro příští generace. 
Pokud tedy nejsou archeologické památky přímo ničeny při stavbě, zůstávají v zemi. 

Bohužel tyto omyly a mýty pak způsobují, že drtivá většina nálezů cenných pro vědu 
a místní historii jen nakrátko spatří denní světlo, aby nepoznána zase zmizela ve tmě. Přitom 
stačí jen zavolat a domluvit termín návštěvy archeologa. Telefonní číslo na archeologa ze 
znojemského pracoviště je 606 308 062. 

Na druhé straně ne všechny „střepy“ jsou pro archeology zajímavé. Šedivé keramiky 
z posledních dvou století je na ploše vesnických dvorků a zahrádek poměrně hodně. Ta je 
ale většinou uložena mělce. Z hlediska historie jsou vždy zajímavé střepy středověké 
a pravěké, které většinou bývají hlouběji, ale laik je většinou nepozná. Pokud si nejste jisti, 
nabízíme vám posouzení nás laiků, kteří se v archeologii trochu vyznají. 

Bronislav a Eva Grunovi 
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Aktualizované jízdní řády IDS JMK pro rok 2013 
(pro zájemce k vyzvednutí na obecním úřadě ve zvětšeném formátu zdarma) 

 

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 13:07 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 13:09 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 13:19 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 13:36 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 

 

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. 4:16 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  4:30 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 5:08 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 
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