ROK 2017
Hospodaření obce
Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v tomto roce obec hospodařila s příjmy ve výši 8.200.131,56 Kč.
Z této částky však částku 1.104.342 Kč tvořily převody mezi vlastními rozpočtovanými účty, takže skutečné
příjmy byly 7.095.789,56 Kč.
Výši příjmů pozitivně ovlivnily daňové příjmy, neboť se celkově zlepšila ekonomická situace a výběr daní.
Porovnáním daňových příjmů obce roku 2016 a roku 2017 došlo ke zvýšení o 11,28%. O 1.000.000,-- Kč
příjmy ovlivnila přijatá účelová neinvestiční dotace poskytnutá z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
části místní komunikace Petrovice – Hvězdoňovice.
Skutečné výdaje činily celkem 5.948.493,45 Kč.
Saldo mezi příjmy a výdaji v hospodaření v rámci běžného roku byl přebytek ve výši 1.147.296,11 Kč.
K 31.12. měla obec na bankovních účtech k dispozici finanční prostředky ve výši celkem 14.064.044,44 Kč.
Majetek obce – opravy, nákup
Nejvíce rozpočtovaných prostředků v tomto roce obec použila na opravy částí místních komunikací.
Za opravu části místní komunikace Petrovice – Hvězdoňovice a to v úseku, který byl v havarijním stavu, tj.
od křižovatky ze silnice II/405 na konec lesa, obec uhradila celkem 2.804.253,-- Kč. V tomto úseku zde byly
výmoly hluboké místy až 20 cm a místní komunikace zde byla průjezdná jen pomalu a s nejvyšší opatrností,
aby nedošlo k poškození motorového vozidla. Při realizaci opravy této části komunikace byl důraz kladen na
zajištění odvodnění, neboť voda stékající z lesa a především případný sníh a zmrazky, které se zde drží
z důvodu zastínění místní komunikace, byly velkou příčinou špatného stavu místní komunikace.
Neboť se jednalo o neinvestiční realizaci opravy, přestože je silnice poměrně úzká, nebylo možné její
rozšíření. Od realizace rozšíření této místní komunikace ustoupilo zastupitelstvo obce již dříve, neboť aby
rozšířená silnice splňovala platné normy, musely by být z důvodu blízkosti potoka u silnice instalovány
svodidla a byly zde kladeny další požadavky, které jsou sice dány platnými normami, avšak naprosto
neodpovídají finančním možnostem obce a také využití, které tato místní komunikace má.
Náklady na realizaci opravy byly, jak je již v úvodu uvedeno, z části hrazeny z přijaté dotace Ministerstva
pro místní rozvoj z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Za přispění dotace Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 120.000,-- Kč byly
opraveny části místních komunikací, které nejsou přímo veřejně průjezdnou místní komunikací, ale tvoří
přístupové plochy k několika nemovitostem současně – a to: kopeček k č.p. 72, prostranství u kapličky,
prostranství v k č.p. 31, 30, 32, prostranství k č.p. 14, 15, 16 a 17. Celkově bylo opraveno cca 882 m2 plochy
pozemků. Celkové náklady činily 304.307,-- Kč.
Jako každý rok byly opraveny výtluky a praskliny vzniklé na místních komunikacích na území obce po
zimním období. Za tyto práce obec zaplatila 150.000,-- Kč.
Všechny tyto opravné práce provedla na základě výběru z několika obeslaných firem Stavba a údržba silnic
Třebíč – obchodní činnost s.r.o., IČO: 26927501.
Za účelem častější údržby zelených příkop místních komunikací byla zakoupena příkopová ramenová
sekačka k připojení na malotraktor obce v hodnotě 226.270,-- Kč.
Na základě zaměření staveb byly do majetku obce v katastru nemovitostí zapsány již dříve realizované
stavby ve sportovním areálu: zastřešené pódium a zastřešený přístřešek (pozemky p.č. stavební 303 a 304).
Obci byla předložena dokončená studie výstavby chodníku a cyklostezky od obecního úřadu Petrovice
směrem k restauraci a penzionu Na Pilce pokračující do Okříšek. Za vypracování studie proveditelnosti na
svém území obec uhradila 35.695,-- Kč.

Těžba dřeva, stav lesů
V jarních měsících zaměstnanec obce vysadil celkem 1.700 sazenic lesních stromků – smrku, douglasky a
modřínu. Doplnění lesních porostů výsadbou po nahodilé nutné těžbě je prováděno každoročně.
Na podzim obec musela pokácet porosty lesa v množství 255 m3 a to z důvodu kůrovcové kalamity,
se kterou se v podstatně menší míře obec potýkala i v předešlých letech. Např. v roce 2016 obec vytěžila
celkem 110 m3 dřeva.
Až do srpna nebyl na lesních porostech v obci škůdce znát, pak se však začal stav prudce měnit. V této době
se začal projevovat důsledek druhého rojení a stromy začaly vykazovat známky napadení – začala odpadávat
kůra, jehličí začalo rezivět a opadávat. Snahou obce bylo napadené stromy vyhledávat a likvidovat, avšak
problém byl především s jeho odvozem z lesů. Na trhu nastal přebytek dřeva a napadené dřevo se mnohem
hůře, oproti zdravému dřevu, uplatňuje na trhu. Je zpeněžitelné za výrazně nižší cenu a v současné době se
stalo téměř neprodejným.
Cena prodávaného palivového dřeva konečnými prodejci občanům se však nesnížila.
Těžební společnosti a osoby zabývající se prací v lesnictví, byly přetížené a na jejich činnost vlastníci lesa,
kteří nebyli schopni si stromy sami pokácet, čekali i několik měsíců.
Mnoho vlastníků, přestože porušují zákon a mohou jim být uloženy sankce, skutečnost o napadení stromů
ignorovalo.
Kůrovcovou kalamitou byl postižen především sever a střední část Moravy a území Slezska.
Situace v Nízkém Jeseníku byla hodnocena jako kůrovcová kalamita apokalyptických rozměrů a jako
ekologická katastrofa. Vznikly obrovské plochy holin místo lesů a zničená krajina.
Dle odborného odhadu bylo v roce 2017 vykáceno více než 4.000.000 m3 dřeva a vzhledem k intenzitě a
rychlosti s jakou byly stromy napadány, byla situace hodnocena jako nejhorší v dějinách.
V roce 2016 byly evidovány přibližně 3 mil. m3 kůrovcového dříví, v roce 2015 1,5 mil. m3 kůrovcového
dříví, v letech 2014 a 2013 vždy cca 0,9 mil. m3 kůrovcového dříví.
Česká republika se s kůrovcovou kalamitou nepotýká poprvé avšak i při té největší gradaci kůrovce v
polovině devadesátých let to byly dva miliony m3 dřeva. Z literárních pramenů je známá kalamita z let 1868
až 1878, které se přisuzuje 5 až 7 milionů mrtvých stromů za celé období.
Na Vysočině byla situace nejhorší především na území okresu Třebíč.
Lesy, tak jako i ostatní části krajiny, trpěly nedostatkem vláhy. Srážkový deficit z předchozích let se
prohloubil. Sucho dolehlo nejen na smrk, ale i ostatní dřeviny. Projevovalo se například na borovicích, které
v jižní a jihovýchodní části kraje usychaly ve stovkách.
Zdroje: internetové stránky http://www.nase-voda.cz, http://www.kurovcoveinfo.cz, http://www.vulhm.cz,
http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravodaj_ochrany_lesa/ZOL_20-2017.pdf.

Sucho 2017, počasí
Sucho a nedostatek srážek – pojmy, které se objevovaly ve sdělovacích prostředcích s vysokou frekvencí a
byly nejčastějším tématem všech rozhovorů. Některé oblasti vykazovaly běžný stav až téměř přebytek vláhy
a někde byl vláhy kritický nedostatek. Zatímco střední Čechy a okolí dostávaly deštivou zálivku téměř
průběžně, dlouhodobým suchem byla sužovaná jižní Morava a území Slezska.
Situace v naší obci byla takováto:
Na počátku měsíce ledna nasněžilo a krajinu pokryla souvislá cca 10 cm sněhová přikrývka, a protože celý
měsíc byl poměrně studený, udržela se a chránila půdu a rostliny před poškozením mrazy.
Únor nepřinesl v podstatě žádné srážky a byl vzhledem k období teplý.
Březen byl výrazně teplý a srážkově normální.
Duben byl chladný a srážkově normální (celorepublikově nadnormálně srážkový).
Květen značně suchý a teplý a již od června až do 17. srpna nás trápilo horké a suché počasí.
V prudkém kontrastu pak byl měsíc září, který přinesl očekávané srážky, ale byl teplotně podprůměrný a byl
charakterizován jako nejchladnější za posledních 16 let. Babí léto se opravdu ukázalo pouze ve dnech okolo

27. září tj. kolem svátku Václava a tzv. Václavské časy se vydařily. Měsíc září si především užili houbaři,
neboť tak bohatý růst hub jsme zde nezaznamenali již několik let.
Měsíce říjen – prosinec teplotně odpovídaly obvyklému počasí v těchto měsících, ale období bylo jen málo
deštivé. Nesetkali jsme se s plískanicemi, náledím ani silnými mrazy.
Především v neděli 29. října území celé republiky potrápil silný vítr o síle orkánu bouře Herwart s rychlostí
až 182 km/h. Orkán zasáhl státy střední Evropy a vyžádal si celkem 11 mrtvých osob - 1 v Dánsku, 4 v
Německu, 2 v Polsku a 4 v Česku. Všechna čtyři úmrtí v Česku způsobily pády stromů. Bez elektrické
energie bylo cca 500 000 domácností, vyvrácené stromy blokovaly silniční i železniční dopravu, škody na
majetku byly vyčísleny na nejméně 1,37 miliardy korun.
V Mostě se zřítil dřevěný kostel sv. Valentina, který byl postaven v roce 2010, v Praze vichřice strhla střechu
Průmyslového paláce, bouře způsobila pád 46 metrového a více než 200 let starého smrku v národním parku
České Švýcarsko.
Podle odhadů Lesní ochranné služby orkán poškodil 2,4 milionu metrů krychlových dřevní hmoty za
miliardy korun. To představuje asi 3 miliony vzrostlých stromů, ve většině smrků. Nejvíce poškození bylo na
Vysočině, v Karlovarském a Jihočeském kraji, nejméně v Královéhradeckém, Pardubickém a
Moravskoslezském kraji.
V obci nezpůsobil vítr žádné velké škody, byly pouze olámané větve u některých stromů.
Vložené mapy názorně ukazují sucho na území republiky, a jak nerovnoměrně v tomto roce pršelo, resp. jaká
byla vlhkost v půdě.
Zdroj: ČHMÚ

Šesti měsíční standardizovaný srážkový evapotranspirační index udávající kategorii sucha
(0 - bez sucha, 1 – slabé sucho, 2 – mírné sucho, 3 – výrazné sucho, 4 – výjimečné sucho, 5 –
extrémní sucho)

Modelová vlhkost půdy v % VVK ve vrstvě 0 až 20 cm pod trávníkem dne 28. 8. 2017, po ochlazení a
deštivých dnech.

Z hlediska teplot byl rok 2017 vyhodnocen jako celkově teplotně nadnormální s odchylkou +1,1 °C.
Na Vysočině byl leden charakterizován jako výrazně teplotně podprůměrný (-2,9°C), mírně podprůměrný
byl také duben (-0,7 °C), měsíce březen, červen a srpen byly výrazně teplotně nadprůměrné s odchylkami
(+3,5 °C, +2,8°C, +2,6°C), září bylo teplotně podprůměrné o 1,2°C.
Zdroj: http://portal.chmi.cz/informace-pro-vas/rocni-vyhodnoceni/meteorologicka-pozorovani#

Teplota v měsíci dubnu byla dána především ochlazením, které přišlo 19. 4., kdy na mnoha místech ČR
napadla nová sněhová nadílka (na severu Moravy v Moravskoslezském kraji až 1,0 m), která způsobila
především dopravní kalamitu. Po teplém březnu řidiči mnoha vozidel měli již přezuto na letní pneumatiky,
ve městech probíhal jarní úklid komunikací a vozidla údržby musela znovu změnit své přípojné vybavení.
21. dubna bylo v Jihočeském kraji naměřeno na Jezerní slati -20°C. Sněžilo např. i v Jihomoravském kraji,
kde již rozkvetlé stromy pokryl sníh. Mrazivé počasí se objevilo i v květnu a to především několika nočními
mrazíky. V noci na 10. května teplota poklesla hluboko pod bod mrazu i v jižních částech republiky (např.
v Hustopečích u Brna bylo naměřeno -6,0°C).
Uvedené výkyvy teplot značně poškodily plody na ovocných stromcích. Úroda ovoce v Česku byla následně
vyhodnocena jako nejnižší za posledních 11 let.
Rovněž v naší obci byla úroda ovoce a zeleniny malá a to z důvodu květnových mrazíků a letního sucha.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, vydal 12. července zákaz odebírání vody z vodních toků,
zalévání trávníků, mytí vozidel a výzvu k šetrnému hospodaření s vodou.
Suché a horké počasí trápilo všechny státy v jižní části Evropy – především část Francie, Itálii, Chorvatsko.

Životní prostředí
Také v tomto roce se obec zapojila do aktivity „Čistá Vysočina“ organizované Krajem Vysočina a účastníci
vyčistili odpadky z příkopů silnic na svém území a okolo spojovacího chodníku do Okříšek.
Zastupitelstvo obce
Zasedání členů zastupitelstva obce se uskutečnila dne 16. 2. (přijato 21 usnesení), 20. 4. (přijato 33
usnesení), 20. 6. (přijato 23 usnesení), 14. 9. (přijato 21 usnesení), 21. 11. (přijato 20 usnesení), 27. 12.
(přijato 27 usnesení).
Některé záležitosti byly projednávány opakovaně, neboť se na nich členové zastupitelstva nedokázali
shodnout, panovaly názorové rozdíly na řešení záležitosti vč. možných právních důsledků apod. – např.
nákup techniky a zajištění údržby obce, nákup nemovitosti prodejny apod.
Výstavba v lokalitě Z1 dle zpracované Územní studie
Pokračovaly administrativní práce umožňující případnou výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
Především se jednalo o majetkoprávní záležitosti spojené s realizací v území dle schválené Územní studie.
Výstavbu domu zde zahájil Jan Kuthan.
Diskutováno bylo především financování výstavby inženýrských sítí z hlediska právních možností obce.
Přeložky silnic na území obce
Čtyři vlastníci pozemků v trase plánované přeložky silnice III/40510 na území obce Petrovice a Nové Vsi,
které zastupoval Mgr. Vítězslav Dohnal z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o., Tábor, podali ke
Krajskému soudu v Brně návrh na zrušení části opatření obecné povahy – Aktualizace č. 3 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina, schváleného zastupitelstvem kraje dne 13. 9. 2016 usnesením 0464/05/2016/ZK,
které nabylo účinnosti dne 7. 10. 2016, týkající se umístění trasy přeložky silnice III/40510 od plánovaného
obchvatu II/405 Okříšky v části jeho propojení na silnici III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves.
Ústní projednání se konalo dne 6. 4. a soud rozhodl dne 13. dubna.
Svým rozsudkem, který měl 32 stran, vyhověl všem podaným námitkám k záměru této stavby, a umístění
přeložky silnice III/40510 zrušil a nařídil Kraji Vysočina úhradu nákladů účastníkům řízení ve výši 90.807,-Kč. V zákonné lhůtě podal Kraj Vysočina kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, o které nebylo do
konce roku rozhodnuto.
K přeložce silnice II/405 nebyl podán žádný významný rozpor vlastníky pozemků a veřejností z řad občanů
obce Petrovice. Odborem životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo konstatováno, že stavba
má významný vliv na životní prostředí a musí být řádně posouzena. Současně začal být některými zástupci
místních samospráv zveřejňován význam přeložky této silnice z důvodu stanovení trasy přepravy
nadrozměrných nákladů pro plánovanou výstavbu dalšího bloku Jaderné elektrárny Dukovany a nutnost
budování dalších nových obchvatů na území Kraje Vysočina, které se týkají např. Třebíče, Zašovic, Brtnice.
Obyvatelstvo
K 31.12. bylo v obci evidováno 421 osob s trvalým pobytem – 205 mužů a 216 žen.
V průběhu roku došlo k těmto změnám:
Narodily se tři děti: Laura Doneé, Vít Opravil, Ema Kovářová.
Zemřely dvě ženy: Danuše Bendová (81 let), č.p. 100 a Marie Jirovská (79 let), č.p. 53.
K trvalému pobytu se v obci přihlásilo 7 osob, odhlásilo se 8 osob.
Nejstarší občanka obce paní Milada Špačková oslavila 90. narozeniny.
Školství
Pro školní rok 2017/2018 (k 1. září 2017) bylo do mateřské školy v obci přihlášeno 22 dětí.
Kultura, sport a společenské akce
V obci byly pořádány převážně tradiční akce:
4. 3. – dětský karneval (kulturní dům), pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
5. 5. – mše svatá před místní kaplí (sloužil P. Jacek Kruczek), pořadatel obec Petrovice.
5. 5. – položení kytice k památníku padlých ve II. světové válce, pořadatel obec Petrovice.

3. 6. – rodinný den (II. ročník) pořádaný Nohejbalovým spolkem Petrovice za přispění obce Petrovice.
29. 6. – přivítání prázdnin, akce ve sportovním areálu Petrovice, pořadatelé obec Petrovice.
10. 9. – společné posezení u dechové hudby ve sportovním areálu. V tomto roce zahrála dechová hudba
Vysočanka z Brtnice. Pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
26. 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.
Veřejně přístupné sportovní a kulturní akce opět pořádal Sbor dobrovolných hasičů: závody v hasičském
sportu na různých úrovních, dne 26. srpna ve sportovním areálu tzv. noční závody spojené s následující
taneční zábavou (hudební doprovod skupina Nová kůže), v kulturním domě hasičskou veselici
(11. 3.) a taneční zábavu se skupinou Matador (23. 9).
Ve sportovním areálu se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic (30. 4.) a pečení brambor (1. 10.).
Za tradiční je možné považovat také tzv. Novoroční pochod, který se koná vždy 1.1. se srazem účastníků ve
13.00 hodin a následujícím výšlapem v délce cca 7-10 km. Každý rok je účastníky dohodnuta jiná trasa.
Tento rok vedla po místní komunikaci směrem k Červenému mlýnu, pěšinou k Sokolí, polní cestou na
Krahulov a okolo tratě zpět do obce.
Petr Hons opět 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 4.161,-- Kč.
Kriminalita v obci
Nejsou známy žádné závažné delikty na úseku kriminality v obci.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Okrsková volební komise v obci pracovala v počtu šesti osob ve složení:
Ivana Moudrá – předseda, Tereza Šejdová, Tereza Březnová, Jana Padrnosová a Hynek Fiala – členové,
Helena Moudrá – zapisovatelka.
Ve volebním kraji Vysočina bylo zaregistrováno 24 politických stran a hnutí, které sestavily svoji kandidátní
listinu pro tyto volby.
Do výpisu ze stálého seznamu voličů a zvláštního seznamu voličů bylo zapsáno celkem 347 osob.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední hlasovací obálky celkem
228 osob.
Volební účast ve volebním okrsku
65,706 %
Počet odevzdaných úředních obálek celkem
228 ks
Počet platných hlasů pro všechny politické strany, hnutí a koalici celkem
227
Výsledky jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic:
(seřazeno dle vylosovaných volebních čísel pro hlasovací lístek)
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Občanská demokratická strana (ODS)
Řád národa – Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

13 hlasů tj. 5,73 %
0 hlasů
0 hlasů
22 hlasů tj. 9,69 %
1 hlas tj. 0,44 %
12 hlasů tj. 5,29 %
24 hlasů tj. 10,57 %

9.
10.
12.
13.
14.
15.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Strana zelených
5 hlasů tj. 2,20 %
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům,
důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…
2 hlasy tj. 0,88 %
Strana svobodných občanů
6 hlasů tj. 2,64 %
Blok proti islamizaci – Obrana domova
0 hlasů
Občanská demokratická aliance
0 hlasů
Česká pirátská strana
13 hlasů tj. 5,73 %
Referendum o Evropské unii
0 hlasů
TOP 09
12 hlasů tj. 5,29 %
ANO 2011
75 hlasů tj. 33,04 %
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Miroslava Sládka
0 hlasů
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
(KDU ČSL)
12 hlasů tj. 5,29 %
Česká strana národně sociální
0 hlasů
REALISTÉ
0 hlasů
SPORTOVCI
1 hlas tj. 0,44 %
Dělnická strana sociální spravedlnosti
0 hlasů
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
26 hlasů tj. 11,45 %
Strana Práv Občanů
3 hlasy tj. 1,32 %

Po sečtení všech hlasů a vyhlášení konečných výsledků voleb bylo zřejmé, že politická jednání na sestavení
nové vlády budou složitá, neboť do Poslanecké sněmovny se dostalo 9 politických subjektů.
Vítězem voleb se stalo hnutí ANO 2011 s výsledkem 29,64 %, následovala ODS (11,32 %), Česká pirátská
strana (10,79 %), SPD (10,64 %), KSČM (7,76 %), ČSSD (7,27 %), KDU – ČSL (5,8 %), TOP 09 (5,31%),
Starostové a nezávislí (5,18 %).
Voleb se zúčastnilo 60,84 % oprávněných voličů a výsledky byly překvapivé, neboť ne úplně odpovídaly
předvolebním průzkumům.
Tradiční strany značně ztratily, což následně politologové a sociologové přisuzovali volební kampani, která
byla v podstatě postavená proti hnutí ANO 2011, jehož předseda a místopředseda jsou trestně stíhání,
náladou resp. obavami ve společnosti týkající se řešení problému s migrací a skutečnosti, že k volbám se
dostavilo více mladých voličů, kteří pravděpodobně převážně volili Českou pirátskou stranu, jež měla
masivní volební kampaň ve městech s vysokou koncentrací těchto lidí (např. na vysokých školách).
Statistické údaje – zdroj ČSÚ (makroekonomické údaje)
K 31.12. byla obecná míra nezaměstnanosti v ČR 2,8 %.
Pokračovala příznivá situace spočívající v ekonomickém růstu, dle ukazatelů statistického úřadu byly
zvyšovány mzdy ve všech odvětvích.
Podstatně byly zvýšeny mzdy pracovníků v sociálních službách, které byly v tomto roce zvyšovány dvakrát
– od 1.7. ve výši cca 25% a od 1.11. ve výši 10%.
Roční míra inflace 2,5%.
Průměrný kurz české koruny a eura 26,33, průměrný kurz české koruny a amerického dolaru 23,38.
Svět
Islamistické teroristické útoky ve světě pokračovaly. Nejtragičtější útoky se odehrály v Egyptě.
24. listopadu ve městě Bir al-Abed skupina okolo 40 ozbrojených útočníků zaútočila během páteční
modlitby. Zveřejněno bylo, že při útoku bombami a palnými zbraněmi bylo zraněno více než 122 lidí a 311
jich zemřelo (z toho 27 dětí).
14. července v turistickém letovisku Hurghada, spáchal osmadvacetiletý přívrženec tzv. Islámského státu
útok nožem, kdy ubodal dvě německé turistky a další čtyři původem z Arménie, Ukrajiny a České republiky
zranil. Šestatřicetiletá občanka ČR byla hospitalizována v nemocnici v Káhiře, kde zemřela na tzv.
multiorgánové selhání organismu. Celkově šlo od roku 2005 o čtvrtou oběť z Č R při teroristických útocích
spáchaných v zahraničí.

K teroristickým útokům mimo jiné opakovaně došlo v Anglii – Londýně i Manchesteru (celkem 38 mrtvých
a desítky raněných osob), ve Španělsku, Francii, Švédsku.
Migrace občanů z Afriky do Evropy pokračovala i v tomto roce. Rekordní počty žadatelů o poskytnutí azylu
hlásily státy: Francie (100412 žadatelů a nárůst o 17% oproti předchozímu roku) a Španělsko (Mezinárodní
organizace pro migraci 11. srpna uvedla, že přes moře do Španělska v tomto roce dosud dorazilo 8 385
migrantů, což je více než trojnásobný nárůst oproti stejnému období za rok 2016) a Lékaři bez hranic
upozorňovali, že již další nově příchozí zde nezvládnou.
Problémy s počty migrantů stále hlásilo Řecko, Kypr a Itálie.
Dne 1.11. Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration - IOM) zveřejnila
informaci o stavu k 30. 9., kdy dle shromážděných údajů, zaregistrovali úředníci v Bulharsku, Řecku, Itálii,
Španělsku a na Kypru celkem 146 287 nově příchozích migrantů. Zde se jednalo o méně než polovinu
příchozích v roce 2016 (322 299 osob).
Změny v počtech jsou způsobeny změnami tzv. migračních tras a území, které převaděči ke své činnosti
využívají.
Evropská komise stále požaduje, jak bylo v roce 2015 schváleno, přerozdělování migrantů mezi všechny
státy Evropské unie dle tzv. kvót. Např. v roce 2015 měla Česká republika přijmout 2 691 migrantů o azyl
v rámci jejich přerozdělení. Česká republika je opakovaně kritizována za jejich nepřijímání. Z výzkumů
prováděných v roce 2016 vyplývá, že přes 80 % Čechů odmítá přijímání imigrantů z Blízkého východu a
severní Afriky. Dne 6. 12. 2017 pak Evropská komise z tohoto důvodu podala žalobu u Evropského
soudního dvora ve Štrasburku proti České republice, Maďarsku a Polsku. V případě úspěchu žaloby hrozí
těmto třem zemím značný finanční postih.
Migrace a boj s terorismem se staly také hlavními záležitostmi při jednáních Evropské unie. Uvádí se, že tato
témata byla stěžejní při volbách v Německu, ovlivnila výsledky voleb v Rakousku a Itálii a výsledky volby
prezidenta ve Francii.
Svět děsil jaderný program a zkoušky raket Korejské lidově demokratické republiky (KLDR). Pomalu každý
měsíc jsme slýchali o vystřelení severokorejské rakety a o zvyšující se hrozbě jaderného konfliktu. Severní
Korea, jak se tomuto státu zkráceně říká, je státem, o kterém se obecně ví velmi málo. Panuje zde tvrdý
diktátorský režim s politickými čistkami, propagující se především svoji rozvinutou vojenskou silou, ale co
se týká hospodářství a průmyslového rozvoje či potravinové soběstačnosti, je země velmi zaostalá a zmítaná
hladomorem. Na stát jsou na základě rezoluce Rady Bezpečnosti OSN uvaleny hospodářské sankce (např.
zakazující export textilu ze země a omezující dovoz ropy). Uvádí se, že režim vydělává miliardy ročně
prodejem drog a zbraní nebo paděláním měn.
Zdroje: https://globe24.cz/svet/42869-kolik-cr-prijala-uprchliku-a-do-ktere-zeme-prisel-vetsi-pocet-migrantu,
https://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/francie-pred-nedelnimi-volbami-nezamestnanost-migrace-a-hrozba-terorismu1331395, veřejné informační portály – internet, noviny, televizní zpravodajství.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_migra%C4%8Dn%C3%AD_krize#Schválení_migračních_kvót.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Korea

V Petrovicích 28. května 2018
Zpracovala: Helena Moudrá
Projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27. června 2018

