ROK 2014
Hospodaření obce
Obec hospodařila s příjmy ve výši 5.584.335,86 Kč. Z této částky 296.033,-- Kč tvořily převody mezi
vlastními rozpočtovanými účty. Nové skutečné příjmy tvořily 5.288.302,86 Kč. Skutečné výdaje činily
celkem 4.892.266,59 Kč resp. 4.596.233,59 Kč. Saldo hospodaření běžného roku byl přebytek ve výši
692.069,27 Kč.
K 31.12. měla obec na bankovních účtech finanční prostředky ve výši celkem 9.158.077,73 Kč.
Majetek obce
V rámci investičních akcí bylo z technických důvodů rekonstruováno sociální zařízení (pro muže i ženy)
v budově Obecního úřadu. Stavební práce v hodnotě 260.131,-- Kč provedl Bohumil Vávra, Budíkovice.
Část nákladů ve výši 106.000,-- Kč byla uhrazena z dotačního Programu rozvoje venkova Vysočiny.
Ve sportovním areálu bylo zahájeno vybudování zastřešeného pódia. Stavební práce v hodnotě 369.379,-- Kč
provedla firma K-STAV Třebíč, s.r.o., zastřešení v hodnotě 39.450,84 Kč provedl Jaroslav Noháček,
Petrovice. K úplnému dokončení stavby zbývá provést vybudování schodiště, které je vyřešeno prozatímně.
V kulturním domě byla provedena oprava pódia v hodnotě 39.422,-- Kč. Některá prkna byla vyměněna a
bylo provedeno obroušení celé podlahy a její nový nátěr.
Na jaře byl zakoupen soubor techniky pro údržbu veřejných prostranství obce – zahradní traktor včetně vleku
s přídavným vybavením zametacího kartáče a shrnovací radlice, pořízen byl i křovinořez. Soubor zahradní
techniky v celkové hodnotě 246.897,-- Kč byl z části hrazen z investiční dotace Programu rozvoje venkova
ČR ze státního rozpočtu (32.648,-- Kč) a prostředků Evropské unie (130.589,-- Kč).
V podzimních měsících byla dokoupena i motorová pila v hodnotě 9.390,-- Kč.
Tělocvična v přízemí budovy obecního úřadu a mateřské školy, která slouží veřejnosti, byla dovybavena
dalším cvičebním nářadím v hodnotě celkem 39.242,-- Kč.
Naproti budově obecního úřadu byly osazeny nové hliníkové vitríny za účelem zveřejňování informací
občanům. Cena zakoupených vitrín byla 17.602,-- Kč.
Do Místní lidové knihovny byly zhotoveny další dva policové regály na časopisy a knihy v ceně 5.750,-- Kč.
V hodnotě 37.062,-- Kč byla zhotovena slavnostní vlajka obce s aplikovanou výšivkou včetně příslušenství
tj. žerdi s mosaznou špičkou a stuhou s textem. Současně byly zakoupeny popruhy na nošení žerdě a bílé
kožené rukavice.
Oslavy výročí 790 let první písemné zmínky o obci - setkání rodáků
Slavnostní svěcení vlajky obce se uskutečnilo na historicky prvním setkání rodáků, které se konalo v sobotu
6. září a to u příležitosti výročí 790 let první písemné zmínky o obci.
Akce byla zahájena v 10.30 hodin u kapličky v obci mší svatou, kterou sloužil P. Jacek Kruczek – farář
z Přibyslavic. V době od 13.00 do 15.00 hodin byly otevřeny budovy obce k prohlídkám. V zasedací
místnosti a na chodbě obecního úřadu byly vystaveny archiválie a historické fotografie. Hlavní část oslav se
uskutečnila ve sportovním areálu v odpoledních hodinách. Zde vystoupili žáci Základní školy v Okříškách se
svým pásmem, členové zastupitelstva obce přednesli příspěvky na různá témata vztahující se k historii i
současnosti obce. Tyto příspěvky jsou přílohou tohoto zápisu roku 2014.
O hudební doprovod ve sportovním areálu se v odpoledních hodinách starala cimbálová muzika Primáš,
večer se uskutečnila taneční zábava se skupinou EVIS.
O zajištění občerstvení po celou dobu konání akce se starali členové místního Sboru dobrovolných hasičů.
U této příležitosti byla vydána pamětní mince obce a vytištěn kalendář ve formě plakátu na rok 2015
s fotografiemi staveb obce.

Hrdě můžeme říct, že akce se velice vydařila, o čemž svědčily pochvalné výroky návštěvníků akce.
Zejména Ti občané, kteří v obci nebydlí a naši obec nenavštěvují často nebo zde nebyli již několik let se
pochvalně vyjadřovali nejen o samotné akci, ale i o změnách a rozvoji obce.
Spokojenost, úsměvy a slova chvály byly odměnou všem, kteří se na přípravě akce podíleli.
K úspěchu akce přispělo velkou měrou nádherné slunečné počasí s letními teplotami, které o tomto víkendu
panovalo. Počasí způsobilo pořadatelům několik vrásek, neboť v pondělí 1. září se silně rozpršelo a pršelo tři
dny. Ve čtvrtek se počasí umoudřilo, ale některé venkovní práce na přípravě akce byly tedy ve zdržení.
Na úhradě nákladů souvisejících s pořízením slavnostní vlajky obce a konání setkání rodáků se podílel Kraj
Vysočina. Obec obdržela dotaci ve výši 40.000,-- Kč.
Údržba obce
V některých zápisech předchozích let (např. r. 2011) je popisován problém se zajištěním údržby obce
zejména veřejných prostranství a nově i okolí celé trasy cyklostezky.
Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20. března bylo schváleno usnesením zřízení jednoho
pracovního místa zaměstnance do trvalého pracovního poměru na dobu neurčitou k zajištění údržby péče o
vzhled obce a veřejnou zeleň. Usnesení bylo přijato s ohledem na již zajištěný nákup zahradní techniky.
V zimních měsících bude pracovní náplní zaměstnance údržba chodníků a práce na čištění a výchově lesních
porostů obce.
Toto rozhodnutí naprostá většina občanů obce přivítala a v průběhu roku vyslovovali spokojenost s tímto
rozhodnutím, průběhem údržby obce a následným zlepšením stavu vzhledu obce úpravou zeleně.
Zastupitelstvo obce
Zasedání členů zastupitelstva obce se uskutečnila dne 20.3. (přijato bylo 26 usnesení) , 20.5. (přijato bylo 17
usnesení), 19.6. (22 usnesení), 14.8. (20 usnesení) , 26.9. (21 usnesení).
Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstev obcí na období let 2014 – 2018.
V obci hlasovací lístek obsahoval 22 kandidátů do devítičlenného zastupitelstva obce.
Pro volby v obci kandidátní listiny podala tři seskupení nezávislých kandidátů (č. 1 – Nezávislí kandidáti, č.
2 – Kandidáti 2014, č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů) a jedna politická strana – Komunistická strana
Čech a Moravy (volební strana č. 4).
Do seznamu voličů bylo zapsáno 331 osob, počet voličů, kterým byly vydány úřední hlasovací obálky, byl
188 osob tzn. že volební účast v obci při těchto volbách byla 56,8 %.
Zvoleni byli:
Volební strana č. 1 – Nezávislí kandidáti:
Mgr. Petr Padrnos
132 hlasů
Antonín Krejčí
97 hlasů
Jan Jahoda
93 hlasů
Volební strana č. 2 – Kandidáti 2014:
Ing. Zdeněk Jeřábek
147 hlasů
Jiří Března
87 hlasů
Richard Toufar
70 hlasů
Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů:
Petra Vyskočilová
125 hlasů
Jitka Kučerová, DiS.
96 hlasů
Volební strana č. 4 – Komunistická strana Čech a Moravy:
Ing. Jan Kuthan
87 hlasů
Oproti předchozímu složení zastupitelstva obce došlo ke změně ve složení v jedné třetině jejich členů.
Nově byli zvoleni Jan Jahoda, Richard Toufar a Jitka Kučerová, DiS.
Okrsková volební komise z řad občanů obce pracovala ve složení:
Lukáš Jeřábek – zapisovatel, Ivana Moudrá – předseda, Veronika Březnová, Michal Krejčí, Pavlína
Nestrojilová, Bohuslav Šoustal st. – členové.
Ustavující zasedání nově složeného zastupitelstva obce, kde zvolení zástupci složili zákonem předepsaný
slib, zvolili si starostu a místostarostu obce, zástupce finančního a kontrolního výboru a výši odměn, se
konalo 6. listopadu. Starostou obce byl zvolen Ing. Zdeněk Jeřábek, místostarostou obce Mgr. Petr Padrnos.

Obec tak již potřetí bude mít stejné představitele. Pro výkon svých funkcí opět nejsou dlouhodobě uvolněni
ze svých zaměstnání a tyto funkce budou vykonávat jako tzv. neuvolnění.
Další zasedání zastupitelstva obce se konala 6.11. (po ustavujícím zasedání, přijato bylo 20 usnesení), 29.12.
(přijato bylo 28 usnesení).
Obyvatelstvo
K 31.12. bylo v obci evidováno 414 osob s trvalým pobytem – 205 mužů a 209 žen.
V průběhu roku došlo k těmto změnám:
Narození – 2 děti: Šimon Hons, Noemi Effenbergerová.
Úmrtí – 4 osoby: Drahomíra Rezková (81 let), č.p. 55, Albína Syrová (90 let – nejstarší občan obce), č.p. 27,
Ludvík Rezek (88 let), č.p. 104, Miroslav Podolský (62 let), č.p. 44.
K trvalému pobytu se v obci přihlásilo 8 osob – 3 muži a 5 žen, z trvalého pobytu se odhlásily 4 osoby ženy.
Nejstarší občankou obce je nyní paní Milada Špačková, která oslavila 87. narozeniny.
Školství
Pro školní rok 2013/2014 bylo do mateřské školy v obci přihlášeno 28 dětí.
Pro školní rok 2014/2015 (k 1. září 2014) bylo do mateřské školy v obci přihlášeno 26 dětí.
Kultura, sport a společenské akce
Nejvýznamnější kulturní akcí byly oslavy obce u příležitosti 790 let první písemné zmínky o obci a s nimi
spojené první setkání rodáků konané dne 6. září.
Dále obec pořádala tyto akce:
22.02. – dětský karneval (kulturní dům), pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
04.05. – mše svatá před místní kaplí (sloužil P. Jacek Kruczek), pořadatel obec Petrovice.
07.05. – položení kytice k památníku padlých ve II. světové válce, pořadatel obec Petrovice.
22.06. – divadelní přestavení, které sehrálo Divadlo Klauniky Brno. Didaktická klaunikyáda Don Quijote
dela mAncha. Jednalo se o jedno z nejhranějších divadelních evropských představení inspirované
románem Miguela de Cervantese Saavedry.
26.06. – přivítání prázdnin, akce ve sportovním areálu Petrovice, pořadatelé obec Petrovice.
30.11. – adventní setkání - rozsvícení vánoční výzdoby kaple v obci,
pořadatel obec Petrovice, kulturní program Mateřská škola Petrovice.
Zástupci obce uctili památku padlých občanů v první světové válce položením kytice v podvečer 27. října.
Sbor dobrovolných hasičů opět pořádal závody v hasičském sportu na různých úrovních. Tradičně
nejprestižnější bylo soutěžní kolo Extraligy ČR v požárním útoku dne 26.7. a Memoriál Josefa Honse
dne 13.09.
Samostatně pořádal kulturní akce - hasičskou veselici, taneční zábavu se skupinou Matador, pálení
čarodějnic, pečení brambor a několik turistických dálkových pochodů.
Petr Hons pořádal dvě taneční zábavy v kulturním domě určené převážně mladé generaci.
Charita, příspěvky
Obec, především ve spolupráci s mateřskou školou, se zapojila do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou
České republiky. Do zapečetěné kasičky koledníci vybrali 2.679,-- Kč.
Ze svého rozpočtu obec věnovala celkem 15.000,-- Kč organizacím a zařízením v Třebíči, které pomáhají
handicapovaným a nemocným občanům.
Částku 20.000,-- Kč věnovala obec Římskokatolické farnosti Přibyslavice, na další práce spojené s opravou
kostela sv. Anny a Narození Panny Marie v Přibyslavicích.
Životní prostředí
Obec se opět zapojila do aktivity „Čistá Vysočina“ organizovanou Krajem Vysočina a účastníci vyčistili
odpadky z příkopů silnic na svém území a spojovacího chodníku do Okříšek.

Velmi diskutovanou záležitostí jak mezi členy zastupitelstev obce tak i mezi občany se stala problematika
vzrostlé zeleně v obci, její údržba a případná obnova.
Z uvedeného důvodu obec zadala vypracování projektové dokumentace Revitalizace dřevin v intravilánu
obce, kterou vypracovala Ing. Pavla Drbalová, Čáslavice.
I výsadba v obcích je ovlivňována dobou, kdy vznikla a podléhá trendům. V posledních letech se záležitostí
výsadby ve městech a vesnicích zabývaly i instituce rezortu Ministerstva životního prostředí ČR - např.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i., Národní agentura pro zemědělský
výzkum a bylo vypracováno několik metodik, jejichž hlavními výstupy je popsat principy výběru sortimentu
rostlin vhodných pro venkovská sídla a krajinu ve vybraných oblastech i obecně. Na základě podrobného
studia řešeného území jsou popsány obecné zásady a je doporučen sortiment ovocných a okrasných dřevin
a bylin, které svým charakterem podpoří identitu a jedinečnost místa – např. Obnova zeleně v urbanizované
krajině, kterou vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – viz. např. zdroj:
http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000575.pdf.
V posledních letech je doporučován návrat k typickému vzhledu vesnice a to výsadbou listnatých stromořadí
a odstranění cizokrajných, převážně jehličnatých dřevin (např. túje, cypřišky, „stříbrné“ smrky, černé
borovice, cizokrajné jalovce, zejména v barevných kultivarech).
V souladu s těmito doporučeními byl vypracován i výše uvedený projekt.
Je skutečností, že na pozemcích veřejných prostranství se nachází výsadba, kterou realizovali z vlastní
iniciativy a v dobré víře občané, a ta je nyní přerostlá a vyžaduje úpravu, odborný dohled popř. i obnovu.
Mnohé vzrostlé stromy a keře však občanům zpříjemňují pohled z okna, zabraňují prašnosti, tlumí hluk a její
obnova tedy bude problematická, neboť mnozí občané s ní nesouhlasí. Kácení vzrostlých stromů a jejich i
více početná náhrada je vždy zásahem do krajiny a trvá několik let, než je dosaženo celkově požadovaného
výsledku.
Problematikou veřejné zeleně, kterou musí obecní zastupitelstva řešit, se hojně zabývají i časopisy a portály,
které poradensky pomáhají především starostům obcí např. moderní obec, neboť každý návštěvník obce,
nebo ten, kdo obcí jen projíždí, na první pohled nepozná, jestli je v obci zaveden plyn, vodovod nebo
vybudována čistírna odpadních vod, ale čeho si však zcela určitě všimne, je čistota obce, kvalita cest,
chodníků, stav domů, množství a kvalita zeleně.
Kriminalita v obci
Nejsou známy žádné závažné delikty na úseku kriminality v obci.
Počasí
Zdroje: http://www.meteopress.cz, http://www.in-pocasi.cz
Rok 2014 bylo opět z hlediska průměrné roční teploty vyhodnocen jako teplotně nadprůměrný, resp. byl
vyhodnocen jako nejteplejší v historii měření a překonal o 0,3°C roky 2000 a 2007. Na nejstarší české
meteorologické stanici, v pražském Klementinu, stoupla od roku 1850 průměrná teplota o zhruba dva stupně.
Nebylo to však dáno nijak teplým létem, ale hlavně mírnými zimními měsíci a teplým podzimem.
Deset měsíců bylo teplotně nadnormálních (nejvíce březen a únor) a dva měsíce byly teplotně podnormální
(měsíce květen a srpen).
Měsíce leden a únor byly velmi mírné, bez silných mrazů a jen s málem sněhu na území České republiky.
Březen se ukázal jako jarní měsíc. 21. 3. bylo naměřeno dokonce více než 20°C. Bylo však málo srážek.
Duben byl již ve znamení pokročilého jara, vše se zazelenalo, ale prudší vývoj v přírodě byl brzděn
nedostatkem vláhy.
Květen konečně přinesl dostatek vláhy a vyrovnal srážkový deficit minulých měsíců. Tzv. Ledoví muži se
tentokrát nekonali, slabě mrzlo naposledy ve dnech 5. a 6. 5.
Červen byl teplotně normální, ale opět suchý s minimem srážek. Výjimečná čtyřdenní série tropických dní
proběhla již od 8. do 11., přičemž nejvyšší teplota 32,6°C byla naměřena dne 9. 6.
V jižních Čechách 9. června klesla ranní minimální teplota pod 5 °C a odpolední maximální teplota
dosahovala hodnot vyšších než 30 °C.
Červenec byl teplý a vlhký, přinesl potřebnou vláhu. 20. července byla naměřena nejvyšší teplota tohoto léta
35°C.

Srpen byl sice již celkově chladnější s nezvykle velkou oblačností a s dostatkem srážek.
Září přineslo ještě letní počasí, vždyť ve dnech 5. a 6. 9. bylo shodně 26,0°C. Také srážek bylo dostatečně.
Celkově velmi příjemné teplé počasí vydrželo celý měsíc.
Říjen byl hodnocen jako teplotně i srážkově nadnormální.
Listopad byl opět mimořádně teplý, ale vlhký a především oblačný s mlhami. Ve 21 dnech nesvítilo Slunce
vůbec. Počasí způsobilo, že tráva zůstala sytě zelená a ještě rostla.
Prosinec byl velmi teplý do Štědrého dne (24. 12.). Pak se postupně ochlazovalo.
Srážkově byl uplynulý rok hodnocen jako normální (s průměrným ročním úhrnem 674 milimetrů - neboli
674 litrů vody na metr čtvereční byl 0,3 procenta pod dlouhodobým průměrem). Nejvíce napršelo v květnu,
nejméně srážek spadlo naopak v únoru.
V pěti měsících pršelo více než by odpovídalo dlouhodobému průměru a v sedmi měsících méně, než by
odpovídalo dlouhodobému průměru, což dle Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že srážky
přicházejí nikoli rovnoměrně, ale spíše nárazově.
Obecně můžeme tento rok zhodnotit takto:
Příznivci zimy si zde neužili. V obci byla zimní údržba místních komunikací a chodníků obcí prováděna
pouze 14.1., 24.1., 27.1. a 3.2. a to posypy kluzkých povrchů v celkovém čase 7,0 hodin. Odstraňování sněhu
z povrchů místních komunikací nebylo prováděno – což ukazuje, že za sněhem bylo třeba si zajet na uměle
zasněžované sjezdovky. Protože nebyly žádné tzv. holomrazy a srážkový deficit byl v jarních měsících
odstraněn, nevznikly žádné škody na zemědělských plodinách. Naplnilo se přísloví „Studený máj – v stodole
ráj“.
Krásné jaro. Velikonoční dny připadly na 20. a 21. duben.
Příznivci léta si také nijak zvlášť neužili, neboť srpen byl již spíše předzvěstí podzimu. Avšak takové počasí
přálo výletům a aktivnímu odpočinku, nepotrápila nás žádná dlouhotrvající horka. Téměř vůbec jsme nebyli
nuceni zalévat své záhonky ani květinovou výzdobu v nádobách.
Srpen a následně i září nevyhovoval především pěstitelům hroznového vína, neboť ti potřebují slunečné
počasí, aby hrozny nabyly svoji cukernatost k výrobě kvalitních vín. Potřebná cukernatost chyběla i
ostatnímu ovoci – např. švestkám, které byly neobvykle velké, ale málo sladké.
Sezóna houbaření trvala dlouho, a protože Češi jsou považování za nejvášnivější houbaře na světě, neboť
alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes sedmdesát procent obyvatel České republiky, což nemá ve světě
obdoby, se vydařila na celém území republiky.
Užili jsme si příjemného dlouhého podzimu. Listí zůstávalo dlouho na stromech. Nekonečné a stále se
opakující byly práce týkající se sečení a údržby travnatých ploch.
Přestože i měsíc listopad byl hodnocen jako teplotně nadprůměrný, poslední listopadový den, který byl
současně první adventní nedělí, bylo nepříjemné – hustá padající mlha a zima. I přes nepřízeň počasí se u již
tradiční akce konané u kapličky v obci sešlo cca 120 občanů, aby společně přivítali vánoční čas.
Volby
Kromě již uvedených voleb do zastupitelstev obcí se ve dnech 23. a 24. května uskutečnily volby do
Evropského parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských
poslanců, které čeká pětiletý mandát.
Voliči obce, kterých bylo do seznamu voličů zapsáno v obci 330, vybírali z hlasovacích lístků 38 politických
stran, politických hnutí a koalic.
Voleb se zúčastnilo 55 osob. Volební účast tedy byla pouhých 16,67 %.
Odevzdáno bylo 54 platných hlasů.
Okrsková volební komise pracovala ve složení: zapisovatelka Helena Moudrá (jmenována starostou obce),
předseda Marcel Bosák (Okříšky) a členů Ivana Moudrá, Veronika Březnová a Marcela Ficová, kteří byli
všichni delegování kandidujícími politickými stranami.
Voliči v obci odevzdali alespoň jeden hlas celkem 14 kandidujícím subjektům.
V obci nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 – 14 hlasů a Česká strana sociálně demokratická – 11 hlasů.

Konečné celkové výsledky voleb v České republice a přidělených mandátů:
Hnutí ANO 2011
16,13 %
Koalice TOP 09 + Starostové a nezávislí
15,95 %
Česká strana sociálně demokratická
14,17 %
Komunistická strana Čech a Moravy
10,98 %
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
9,95 %
Občanská demokratická strana
7,67 %
Svobodní
5,24 %

4 mandáty
4 mandáty
4 mandáty
3 mandáty
3 mandáty
2 mandáty
1 mandát

Poslankyně Věra Jourová (hnutí ANO 2011) se stala evropskou komisařkou pro spravedlnost, ochranu
spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v evropské komisi. Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské
unie nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy,
právo předkládat návrhy legislativních předpisů má téměř výhradně komise.
Statistické údaje – zdroj ČSÚ (makroekonomické údaje)
K 31.12. byla obecná míra nezaměstnanosti v ČR 6,1 %.
Průměrná roční míra inflace byla 0,4%, oproti předchozím dvěma rokům došlo k růstu nominální i reálné
průměrné mzdy. Česká ekonomika po dvouletém poklesu vzrostla v roce 2014 reálně o 2 %. Za tímto růstem
stála rostoucí domácí poptávka, která odrážela jak optimističtější očekávání spotřebitelů a části
podnikatelského sektoru v další ekonomický vývoj, tak i příznivý vývoj zaměstnanosti a růst disponibilního
důchodu při nízké inflaci.
Průměrný kurz české koruny a eura 27,533, průměrný kurz české koruny a amerického dolaru 20,746.
Svět
XXII. zimní olympijské hry se konaly od 6. února do 23. února v Rusku resp. ruském přímořském městě
Soči a v horském středisku Krasnaja Poljana. Na OH v Soči se kvalifikovalo rekordních 88 národních
olympijských zemí. Českou republiku reprezentovalo 88 sportovců, kteří získali 8 medailí – 2 zlaté,
4 stříbrné a 2 bronzové a obsadili tak celkově 15 místo z účastnických zemí.
Následně se v Soči ve dnech od 7. do 16. března konaly pro zdravotně handicapované sportovce v pořadí XI.
zimní paralympijské hry.
Výdaje na uspořádání her byly vyčísleny ve výši 50 miliard amerických dolarů, čímž se hry v Soči staly
nejnákladnějšími zimními olympijskými hrami v historii. Vysoké náklady způsobily i bezpečnostní opatření,
která byly nastoleny z různých obav o bezpečnost sportovců i návštěvníků olympiády kvůli hrozbám
teroristů z řad džihádistů a extremistů.
Maskoti olympijských her: Sněžný levhart, zajíc bělák a lední medvěd – viz. poštovní známky na pamětním
archu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014#Maskoti_olympijsk.C3.BDch_her
Nedlouho po ukončení olympijských her, které jsou symbolem mírového a přátelského klání mezi národy,
došlo k ozbrojenému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou – dvěma sousedními státy kdysi společného
Sovětského svazu, který se rozpadl. Ukrajina (hlavní město Kyjev) získala nezávislost roku 1991.

Ukrajinská ekonomika byla druhou největší v rámci Sovětského svazu. Po jeho rozpadu bylo nastoleno tržní
hospodářství, jehož nástup byl velice bolestný: zemi postihla hyperinflace, mnoho podniků ukončilo výrobu,
privatizace probíhaly neprůhledným způsobem. V prvních letech 21. století se situace částečně stabilizovala,
avšak v důsledku světové ekonomická krize v roce 2008 se ekonomika prudce propadla. Na podzim roku
2008 v důsledku finanční krize přijala Ukrajina mnohamiliardový dolarový úvěr od Mezinárodního
měnového fondu. Ekonomická výkonnost Ukrajiny je srovnatelná s rozvojovými státy (jako jsou
Mongolsko, Paraguay a Salvador).
Neboť politika a ekonomika spolu neodmyslitelně souvisí, docházelo k rozporům, jakým směrem se bude
země nadále ubírat. Především západní část obyvatel je nacionalistická a protiruská a vidí v Evropské unii
řešení problémů, východní část je silně proruská. Na Ukrajině už od listopadu 2013 probíhala krize, která
byla dána tím, že tehdejší prezident Janukovyč nepodepsal asociační dohodu s Evropskou unií – což je
klíčová dohoda, která upravuje vztahy mezi Evropskou unií a zemí před jejím vstupem jako členské země.
Výsledkem byly nepokoje. Po dlouhotrvajících proevropských protestech Euromajdan vypuklo v Kyjevě
násilí s více než 70 oběťmi na životě. Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč byl nucen odstoupit.
25. května byl prezidentem zvolen Petro Porošenko a po parlamentních volbách v říjnu 2014 i nová
proevropská vláda.
Výše popsanými událostmi došlo ke geopolitickému střetu. Významní světoví politici i politologové se
shodovali, že nastalá situace je hazardováním s bezpečností Evropy.
V souvislosti s událostmi na Ukrajině došlo i k anexi Krymu – poloostrova na severu Černého moře. Krym
byl součástí Ukrajiny od 19. února 1954, kdy byl administrativně připojen při příležitostí třístého výročí
Perejaslavské rady — příklonu Ukrajiny k Ruské říši. Již po rozpadu Svazu sovětských socialistických
republik vyvstaly problémy, neboť obyvatelstvo zde žijící je ruské, ukrajinské i krymskotatarské národnosti.
27. února se na Krymu mimo existující ruské vojenské základny objevili neoznačení vojáci s moderními
zbraněmi a vybavením, některými západními médii označovaní jako „zelení mužíčci“, kteří rychle obsadili
klíčové krymské objekty, jako jsou např. letiště, přístavy, vládní budovy a další objekty infrastruktury.
Ozbrojenci obsadili i parlament, jehož poslanci obratem jednostranně vyhlásili referendum o samostatnosti
Krymu, které proběhlo 16. března. V referendu, jehož právní legitimita byla kritizována, se 96 % hlasujících
občanů vyslovilo pro připojení Autonomní republiky Krym i Sevastopolu k Rusku. Ihned poté obsadilo
poloostrov na pozvání premiéra Krymu Sergeje Aksjonova již označené vojsko Ruské federace a 21. března
Rusko na žádost parlamentu nově vzniklé Republiky Krym začlenilo Krym a město Sevastopol do svého
státního území. Především představitelé Ukrajiny, USA a zemí západní Evropy tyto kroky považovali za
nelegální a jen několik málo zemí dosud uznalo ruskou anexi poloostrova.
Dne 17. července byl nad povstaleckým územím Ukrajiny sestřelen civilní dopravní letoun Malaysia
Airlines s 298 lidmi na palubě, který byl na trase Amsterodam – Kuala Lumpur. Letoun letěl v udávané
bezpečné výšce, ale některá z bojujících stran vystřelila raketu země – vzduch, která civilní letoun zasáhla.
V letecké civilní dopravě došlo i k „záhadě ztraceného letounu“. 8. března se ztratilo letadlo Boeing civilní
dopravní společnosti Malaysia Airlines, které odstartovalo v 0.41 hod místního času z Mezinárodního letiště
Kuala Lumpur v Malajsii s cílem v Pekingu v Číně, kde mělo přistát v 6.30 hod místního času. Let měl
registrační označení MH370. Na palubě bylo celkem 239 lidí. Letadlo nevyslalo žádné nouzové signály nebo
informaci, která by naznačovala problémy, poruchy nebo změnu naplánovaného letu. Počasí v oblasti letu
nevykazovalo žádné známky abnormality nebo vlastností, které by mohly let ohrozit. Po 41 minutách letu
došlo ke ztrátě kontaktu mezi letadlem a řídícím střediskem. Letadlo však bylo vybaveno motory RollsRoyce, které vysílaly údaje na satelit. Poslední pravidelný satelitní kontakt s motory byl zaznamenán ještě v
8:11 místního času. Okamžitě po ztrátě kontaktu mezi letadlem a řídícím střediskem zahájila Malajsie
pátrání po stopách nebo troskách letadla, do kterého se ze začátku zapojily desítky lodí a letadel z 11 zemí.
Celkem se pak do vyšetřování zapojilo 25 zemí. I den po zmizení letadla stále vyzváněly některé mobilní
telefony cestujících. Jedná se o jednu z největších záhad v dějinách letectví.
První nález části letadla se uskutečnil až po více než roce - 29. července 2015. Na pláži ostrova Réunion
byla nalezena vztlaková klapka z letadla. Tento díl byl dále zkoumán a bylo dokázáno, že opravdu patří
pohřešovanému letadlu. O 4 dny později byly nalezeny sedadlové polštářky a okno. Více nebylo nalezeno.

Islámský stát
Dne 3. ledna 2014 vyhlásil svoji samostatnost Islámský stát s centrem v irácké Fallúdži. Islámský stát je
radikální islámská teroristická organizace původem z Iráku. Vyhlášen byl na dobytém území na částech
území států Iráku a Sýrie. Jeho stoupenci vyhlásili toto území za chalífát (vládu, hlavu), který si nárokuje
náboženskou autoritu nad všemi muslimy na světě a usiluje o vládu nad všemi muslimy obývanými
územími. Cílem je obnovit chalífát na územích Iráku a Levanty (dřívější geografické označení zahrnující
Sýrii, Palestinu, Jordánsko a Libanon), či dalších zemí, které byly někdy v historii pod muslimskou vládou –
viz. příloha.
Islámský stát není mezinárodně uznán žádným jiným státem, nemá vyřešené vztahy se svými sousedy, ani
pevné hranice.
Zdroje: internetové stránky, veřejné zpravodajství

Závěr
Pokud budeme rok 2014 hodnotit, v rámci fungování obce jsme prožili úspěšný rok. Realizovali jsme
několik investičních i neinvestičních akcí, technicky i organizačně vyřešili problém údržby obce, vydařilo se
pořádané setkání rodáků.
I v rámci České republiky byl rok 2014 poměrně klidný. Vláda, která byla sestavena na základě volebních
výsledků konaných v říjnu 2013 a vytvořené vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, byla jmenována
prezidentem Milošem Zemanem 28. ledna a byla podpořena sněmovnou při hlasování o důvěře vládě
18. února. Politici vedli mezi sebou v podstatě „žabomyší“ diskusní útoky. V průběhu roku nenabyly
účinnost žádné zákony, které by nějakým podstatným způsobem ovlivňovaly život občanů. Postupně
zlepšující se stav ekonomiky a stabilizovaný vývoj ve firmách uklidňoval občany.
Smutné byly každodenní informace v rámci zpravodajství, kdy jsme byli seznamování s průběhy nepokojů a
bojů na Ukrajině a v islámských zemích, které si vyžádaly spousty lidských životů a probíhaly po celý rok.
V září na konferenci Dialog civilizací, prezident Miloš Zeman pronesl výrok, že „Ukrajina je pouze chřipka,
kdežto Islámský stát rakovina“. Za tento výrok jej kritizovala většina českých médií, někteří naši politici
(především ti z pravicové opozice, ale také například ministr zahraničí Zaorálek), kritika zazněla i ze
zahraničí. Prezidentovi bylo vytýkáno, že situaci na východní Ukrajině příliš zlehčuje, zatímco Islámským
státem, vzdálených tisíce kilometrů od nás, zbytečně straší.

V Petrovicích 19. listopadu 2015
Zpracovala: Helena Moudrá
Projednáno a schváleno na jednání zastupitelstva obce Petrovice dne …………………….

