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touto formou zpravodaje bychom Vás chtěli informovat, alespoň jednou ročně o dění 

v obci, co se v obci událo a co připravujeme.  Budeme  rádi  za Vaše podněty, názory  

a připomínky, co by měl Valtrovický zpravodaj obsahovat.  

mailto:ou.valtrovice@tiscali.cz
http://www.valtrovice.cz/
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SLOVO   STAROSTY 
 

Vážení spoluobčané,    
           Dovolte mi, abych Vám krátce přiblížil výhled obce Valtrovice na rok 2012. V současné obtížné 

ekonomické situaci našeho státu musíme počítat na tento rok s nižšími příjmy do obecního rozpočtu, což 

omezí naše možnosti. I přes tuto nepříznivou situaci jsme v letošním roce podali dosud dvě žádosti o dotaci 

z JmK, a to na dovybavení hasičské jednotky a z programu zlepšení stavu sportovního prostředí v JmK 

jsme zažádali na zahradní a parkový traktor k sečení fotbalového hřiště. Dále jsme v rámci 16. kola příjmu 

žádostí předložili na MAS Znojemské vinařství žádost o dotaci s názvem projektu ,,Zlepšení vzhledu obce 

a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice“. Na vytvoření projektu spolupracovaly místní spolky, a to 

klub žen ve spolupráci s krojovanou chasou. V jedné části projektu je řešena oprava místních 

nezpevněných komunikací, v druhé části vytvoření klidové zóny na veřejném prostranství u hasičské 

zbrojnice. Parkovými úpravami vznikne prostor pro krátkodobou rekreaci s možností procházek a posezení. 

Provedením umístění nového mobiliáře v obci vzniknou nová místa k odpočinku a relaxaci. 

Prostřednictvím tohoto projektu získá obec na atraktivnosti nejenom pro místní obyvatele, ale i pro 

návštěvníky obce.   

       Jak jste se možná sami doslechli k další podstatné změně oproti dřívějším rokům došlo v oblasti 

výkonu veřejně prospěšných prací. Letos se veřejně prospěšné práce dostaly do pozadí a jsou nahrazeny 

veřejnou službou. Veřejnou službu vykonávají jedinci, kteří jsou opakovaně nebo delší dobu v evidenci 

úřadu práce (ÚP). ÚP stanovil limit na jednoho pracovníka zařazeného na veřejnou službu 20 hodin 

měsíčně. Abychom zabezpečili určitý standard vzhledu obce, na který jsme byli zvyklí z předešlých let, 

bylo přistoupeno k variantě, že jsme zaměstnali a plně hradíme z rozpočtu obce  dva pracovníky, a to jeden 

na celý úvazek a druhý na zkrácený.  

     K dalším problémům, které nás trápí je změna trvalého pobytu našich občanů na adresu obecního úřadu. 

Poslední dobou se rozšiřuje počet místních bezdomovců a našemu úřadu vzniká mnoho problémů např. 

s doručováním písemností nebo podáváním zpráv o těchto občanech. Zatěžuje nás rovněž přílišná 

administrativa, protože stát deleguje stále více úkolů na obce. V době, kdy by se měla snižovat 

byrokratická zátěž, se po obcích žádá stále více papírování.  

      Dále bych se chtěl ohlédnout za minulým rokem. V roce 2011 se  nám podařilo vybudovat dětské 

hřiště, náklady na tuto akci do současné doby činí 439 708,- Kč. Z této částky je 257 000,- Kč. dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro SDH Valtrovice bylo pořízeno  starší hasičské vozidlo CAS za 

180.000,- Kč. dotace z JMK na nákup tohoto vozidla byla 105.000,- Kč. Další získaná dotace z JMK pro 

naší jednotku SDH byla na pořízení výstroje a výzbroje, motorové pily, kompresoru, plovoucího čerpadla, 

zásahových přileb a nové hasičské stříkačky v hodnotě 180.000,- Kč. z čehož dotace byla rovněž 105.000,- 

Kč.  

        Na problematiku splaškové kanalizace jsme obdrželi dotaci z JMK na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení ve výši 282.000,- Kč. V roce 2011 byla provedena oprava kulturního 

domu, která spočívala ve výměně oken, dveří a oprava ZTI. Celkové náklady na opravu kulturního domu 

byly 323 920,- Kč, na tuto akci jsme taktéž získali dotaci z JMK ve výši 150.000,- Kč. Co se týče lesního 

hospodářství, tak na zalesňování po těžbě jsme obdrželi dotaci z JMK ve výši 20.400,- Kč.  

 

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát prosluněné léto a příjemné prožití letních dovolených.   

                                                                                                                                          
                                                                                                                               Mgr.Luděk Lahner, starosta 
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Historie obce Valtrovice      

   

Založení obce se datuje rokem 1243, kdy český král Václav I. daroval ves Valtrovice klášteru sv. 
Michala ve Znojmě, Valtrovice zůstali klášterním majetkem až do roku 1542, kdy přechází na majitele 

Jaroslavického  panství, Viléma Kuny z Kunštátu. 
Původně též Valtrubice, Valterovice, též Valteřovice (Valtrovice), německy Waltrowitz, nedaleko řeky 

Dyje. Plán osady má podobu podkovy. 

      Rozloha obce a obyvatelstvo: 7.03 km
2
.Obyvatelstva bylo roku 1771 - 251 duší, roku 1880 ve 101 

domě  514, roku 1890 ve 108 domech 569 a roku 1900 v 116 domech 560 obyvatel. Němců, katolíků, 

zemědělců. 

      Farní kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli, jehož obraz na hlavním oltáři maloval znojemský malíř Josef 

Winterhalter, který vyzdobil celou řadu kostelů na Jižní Moravě svými oltářními obrazy. Kdy byl kostel 

zbudován nelze udati. Roku 1847 byl úplně opraven. Fara valtrubická se připomíná již r. 1243. Roku 1560 

valtrubický farář se stal luteránem a s ním celá farnost, k niž od pradávna patří jen obec valtrovská. Roku 

1620 nebylo již faráře a roku 1633 byly Valtrubice odkázány do Jaroslavic a roku 1665 do Hrádku. Teprve 

dne 4. března 1748 majitelka panství jaroslavského, hraběnka Marie z Althana, rozená Pignatelli, založila a 

nadala nynější faru. Kdy byla budova vystavěna, se nedá zjistit, lze však předpokládat, že již r. 1748. 

      Patronát náležel panenskému klášteru premonstrátskému v Kounicích, až do r. 1541, kdy přešel 

k panství jaroslavskému. Matriky farní počínají rokem 1680, byly však původně psány v Jaroslavicích a 

v Hrádku. Hřbitov stával okolo kostela, nyní je mimo osadu. 

      Škola jest dvojtřídní, německá. Roku 1901 bylo 125 školou povinných dětí. Již rokem 1748 byla ve 

Valtrubicích škola, když pak zmíněného roku vrchnost jaroslavská založila i nadala faru, byl také plat 

učitelův upraven a znova dotován.Školní kronika byla založena r. 1881 učitelem Antonínem Sobotkou a 

školní knihovna, jež má 230 svazků roku 1873. 
      Poddanské poměry byly proti sousedním osadám velmi mírné. Každý pololáník konal týdně jeden den robotu 

koňským potahem,buďto oral, vláčel, válel pole nebo vozil dřevo z panských lesů. Kromě toho měl přikázáno 

vrchností obdělati každoročně  dvě jitra půdy, totiž ve žních poséci, jeden z jara a druhý na podzim zaseti. Musil také 

tři jitra luk poséci a šest dní choditi  na hon jako honec. Čtvrtláník robotoval týdně jen jeden den pěšky. Za výkup 

z roboty platilo se z půllánu 280 zl. konv. m. 

Živelní pohromy: Roku 1838 od 3.-8. března velká povodeň vylitou Dyjí a 30. května téhož roku krupobití, které se 

opakovalo dne 6. srpna r. 1841. Sucho veliké roku 1842 (od 15. května do 24. srpna nepršelo) roku 1843 dne 27. 

července požár, podobně roku 1852, dne 13. září a roku 1886 dne 20. září a  ještě  krupobití roku 1845, 1889 a1902. 

      Epidemie: Cholera roku 1831, kdy ve 48 hodinách na 100 lidí onemocnělo, ale jen 3 zemřeli. Roku 1855 

zemřely cholerou 4 osoby.  

      Spolky: Hasičský, vojenských vysloužilců, pěvecký, potravní, pojišťovací na hovězí dobytek, Raiffeisenka, 

včelařský s knihovnou a různým včelařským náčiním. Místní jméno Valtrovice jest patronymické, odvozené od 

německé osoby jménem Walter, které se vyskytuje již v nejstarších listinách. Roku 1243 čte se Walterouich, 

Waltherowich, roku 1351 Waltherwicz a teprve roku 1398 Waltrubiez.  Německé jméno přizpůsobeno českému. 

                                                                          Pokračování z historie obce bude v příštím Zpravodaji.(OU) 
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Služby občanům 

OBECNÍ  ÚŘAD POSYKTUJE:  
1.  Ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 

Služba CZECH POINT  v obci Valtrovice uvedena do provozu dne 01.02.2010 
Co je to Czech POINT ? 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat 
přílišnou byrokracii ve vztahu občana - veřejná správa.  
Ceník : 

Evidence Cena za 1. 

stranu 

Cena za každou 

další stranu 

Jaké doklady potřebujete 

Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč IČ subjektu 

Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč IČ podnikatele / fyzické osoby 

Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč Název katastrálního území a číslo 

listu vlastnictví 

Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč Občanský průkaz nebo cestovní 

pas 

Výpis z bodového hodnoc. řidiče 100,- Kč 50,-Kč Řidičský průkaz 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit : 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí : U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze 
povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku. 
 Rejstřík trestů : 
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis 
týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i 

cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.Pokud někdo žádá o výpis 
z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. 

2. Ověřování 

Ověřování pravosti podpisu  (legalizace) 

Požadované doklady totožnosti k ověřování listiny:  Státní občan ČR – občanský průkaz nebo cestovní 
doklad.  Občan členského státu EU – průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz 
totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince. 
Cizinec - průkaz o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu. 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) 

Požadované doklady k ověřování listiny: Při ověřování  listiny se  předkládá pouze originál  listiny. 

 Placení poplatku 

Ověřování podpisu    30,--Kč 
Ověřování listiny, za každou započatou stránku formátu  A4 a menší   30,--Kč 

3. Kopírování 
Černobílá  A4 – 2Kč  

Barevná    A4 – 10Kč 

 

Plánované kulturní akce 
7.7.2012 Dětský den 
1.9.2012 Hledání pokladu 
22.9.2012 Krojované hody 
19.10.2012 Setkání s důchodci 
2.12.2012 Zahájení adventu, rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka 
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Společenská kronika 

Významná životní výročí v roce 2012

Leden  

Juhaňáková Ilona   78 

Kalabusová Jarmila   60 

Kolková Šarlota   77 

Stašek Antonín   75 
Březen  

Prokeš Josef    65 

Koníček Jaroslav   60 
Duben  

Mařica Jaroslav    79              
Květen  

Cerháková Irena   60 

Juhaňák Vincenc    85 

Pacík Josef    78 

Kratochvíl Jaroslav   60 

Červen  

Kubíček Josef    87                  

Galetka Miroslav   65 
Srpen  

Sližíková Marie   97 

Oršuliak Milan   60 
Září  

Bodišová Božena   60 
Říjen  

Hrabinová Zdeňka   76 

Siruková Marie   60 
Listopad  

Vokáčová Marie   91 

Kaloudová Květoslava  91 
Prosinec  

Juhaňáková Maria   77 

Jelének František   65 

Bělka Miroslav   60 

Kalarus Karel    70 

       Běhalová Anna                     65 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti v rodině i z vnoučat. 

  

Narodili se:  v roce 2011:                                                   v roce 2012 

                     Lukáš Jochacy                                                Jaroslav Uhlíř 

                     Daniel Hegedu š 

                     Matěj Slavický  

                     Ema Juhaňáková 

                     Nikola Bábíková 

                     Efendi Toluay 

Rozloučili se v roce 2011-2012:      

Stanislav Juhaňák 

Emílie Pacíková 

Jan Bojanovský 

TAK TOHLE JE NÁŠ DOMOV 
Místní knihovna Valtrovice vyhlašuje 

Soutěž pro děti od června do konce října 2012. 

Zadání:    psaný text, jedna  až dvě stránky  A 4 (děti , které chodí do školy) 
                 je možné i nakreslit něco z naší vesnice (děti, které ještě nechodí do školy)                     
Napiš o své obci  

1. Obec, ve které žiji, kde leží, jaká je….. 

2. Co se mi v mé obci líbí, nelíbí…… 

3. Co bych chtěl(a)  změnit, kdybych mohl(a). 

4. Co bych si přál(a), aby se tady pro děti udělalo. 

Dané otázky jsou  vám  děti,  pouze návodem ke psaní. Celou práci rozveďte spíše jako sloh a odevzdejte do 

konce října do knihovny.  Každá z odevzdaných prací bude odměněna.                                                      (MS) 
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Kolik nás stojí odvoz domovního odpadu? 

Možná Vás zajímá kolik peněz obec hradí za odvoz domovního odpadu. Předkládáme v tabulce přehled za 

poslední 4 roky ve výdajích a příjmech.   

Rok Výdaje obce  
za domovní odpad  celkem Kč 

Příjmy 
za domovní odpad od občanů  Kč. 

Doplatek 
ze strany obce Kč. 

2008 242.000    92.400   (250 Kč/občan) 149.600 

2009 243.800    92.100   (250 Kč/občan) 151.700 

2010 222.000 126.700    (350 Kč/občan)   95.300 

2011 234.800 130.100    (360 Kč/občan) 104.700 

         

      Z uvedené tabulky vyplývá, že obec doplácí na odvoz domovního odpadu zhruba z  menší poloviny.                     

V současné době hradí poplatník do konce roku  2012 dle obecně závazné vyhlášky 360,- Kč/ rok.  Poplatek 

na první  a  druhé pololetí  je splatný k 31. 8. 2012. Ještě v současné době jsou občané, kteří doposud 

neuhradili ani poplatek na první pololetí. Proto vyzýváme ty občany, kteří doposud nezaplatili poplatek 

za odvoz domovního odpadu na 1. pololetí 2012, aby tak učinili neprodleně na pokladně obecního 

úřadu, případně platbu zaslali na číslu účtu obce Valtrovice 190 476 527 / 0300, jako variabilní 

symbol uveďte  číslo vašeho domu. Žádáme o dodržení splatnosti.  Po tomto termínu bude zahájeno 

daňové řízení. 

        Kromě  těchto výdajů za domovní odpad  obec hradí ještě náklady za tříděný odpad, a to   plasty, papír, 

sklo, objemný odpad, nebezpečný odpad, což činí ročně kolem 70.000,-Kč. Jsme rádi, že vy, naši občané, 

třídíte odpad, protože každoročně tříděním odpadu obdržíme příjem do obce kolem 14.000,-Kč.                 (OU) 
 

TŘÍDÍME  S HASIČI    V budoucnosti budeme třídění odpadu 

podporovat za pomoci místního sboru dobrovolných hasičů. Místní hasiči jsou 

přihlášení do programu RECYKLUJTE S HASIČI. 

      Již v jarním období letošního roku sesbírali po obci vysloužilé 

elektrospotřebiče, tj. staré pračky,  mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, 

žehličky, elektrické sekačky apod.  

V podzimním období bude probíhat další sběr vysloužilých elektrospotřebičů, 

proto vyčkejte s odvozem těchto spotřebičů.  

 O termínu svozu budete včas informováni.                                       (OU) 

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech od 1.1.2012 

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. 

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby 

občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan 

nedopustil přestupku. 

        Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba 

jeho platnosti bude pouze 5 let. Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o 

vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let.  

Občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let. 

 Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a 

má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.  O vydání nového občanského průkazu se žádá  

Městský úřad Znojmo,odbor správní, Pražská 59,  tel: 515 216 372, 515 216 373, 515 216 374. 

Jaké doklady potřebujete: rodný list, oddací list rodičů nebo rodný list matky.                                                     (OU) 
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KE KONTROLÁM KOMÍNŮ 

S koncem topné sezóny připomínáme, že vlastníci nemovitostí jsou   
od loňského roku povinni jednou ročně zajistit, aby jejich komíny 
zkontroloval kominík s předepsanou odbornou způsobilostí. 
Přikládáme tabulku s uvedením frekvence čištění komínů a 
kontrol. 

                      Frekvence čištění komínů a kontrol každý rok 
(spotřebič paliv do 50KW) 

 

Činnost Druh paliva 

 Pevné Kapalné Plynné* 

Celoroční 

provoz 

Sezónní    

provoz** 

Čištění *** 3x 2x 3x 1x 

Kontrola*** 1x 1x 1x 1x 

Výběr sazí a jiných 

částí 

1x 1x 1x 1x 

* Údaje se týkají vyvložkovaných komínů. U nevyvložkovaného zděného komína pro spotřebiče na plynná 

paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami pro pevná paliva. 

** Sezónní provoz je provoz nepřesahující v součtu 6 měsíců v roce 

*** Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění provádí nejméně jedenkrát za rok 

Pozn.: Spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 KW včetně je možné čistit svépomocí podle návodu 

výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to z podmínky, že je bude pravidelně kontrolovat odborně 

způsobilá osoba.                                                                          (Zdroj: nařízení vlády) 

 

Informace Policie České republiky 

Policie České republiky varuje před různými podvodníky a zloději, kteří projíždějí i naší obcí. Snaží se 

využít každou příležitost a především zneužívají důvěřivosti a ochoty. Pod různými záminkami, např. 

rozměnění peněz, vrácení přeplatku za elektřinu, potřeby vody na zapití léků, nabídky různého zboží, se 

dostanou do domu a to je pro ně velká příležitost ke krádeži. Nezvěte je dovnitř a zavřete před nimi dveře. 

Řádně uzamkněte, i když jste ve dvoře nebo na zahradě! Pokud se neznámé vozidlo s podezřelou osádkou 

objeví v obci, volejte ihned policejní linku 158. Poznačte si registrační značku tohoto auta a snažte se co 

nejvíce zapamatovat podobu osob. Nedávejte těmto lidem šanci! 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: 
Dne 12. 06. 2012 (úterý)  od 7:30 do 12:30 hod. 
Vypnutá oblast: Valtrovice celá obec. 
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 Co se v naší obci událo 

  

 Konec masopustu 2012 – stejně jako v loňském roce jsme  

masopust oslavili průvodem masek. V sobotu 18. února 

dopoledne se u kulturního domu sešel úctyhodný průvod 

masek. Kolem dvaceti  dětí a občanů z naší obce 

představovalo nejrůznější  masky - čarodějnice, hasiče, 

sportovce, myslivce a další, od pohádkových bytostí,  až po 

zvířátka.  Průvod šel za zpěvu vesnicí, masky chodily ke  

každému domu a zvaly na večerní zábavu. V průvodu masek 

se batolilo pěkně růžové miminko s velkým modrým cumlem. Kolem něj pobíhal rej čarodějnic a příšerek. 

Své zastoupení tu měl i sport. Hokejista se proháněl s hokejkou a fotbalista s míčem. Myslivec se svým 

kolegou měli určitě políčeno na medvěda a zajíce. Jako z filmu se tady promenádoval Otík se svou brašnou 

a sluchátky na uších. Hasiči byli vybaveni v plné zbroji a dohlíželi na správný chod průvodu. Ani policie 

nechyběla. Dokonce nás navštívila i strašidelná smrtka, na kterou dohlížel svatý otec se svojí tak trochu 

neslušnou biblí. Po celé vsi voněly smažené koblihy a plno různých dobrot. Do speciálně vyzdobeného 

kočáru se kupily všechny ty dobroty na masopustní večerní rej. Když prošel průvod celou vesnicí, bylo už 

odpoledne. Všechny masky byly unavené, ale spokojené a všem se moc povedly. Večer byla v sále 

kulturního domu masopustní zábava. Rej masek probíhal celý večer. Na parketu předvedl svoje taneční 

umění i Michael Jackson. Nejtěžší bylo vybrat tři nejlepší masky. Pro ty nejoriginálněnší masky byly 

připraveny ceny, ale všechny masky by si zasloužily odměnu. Letošní masopust byl opravdu bohatý, plný 

veselí, hudby a tance. Také dobrého jídla a pití bylo dostatek. Maškarní rej se letos vydařil jako každý rok.  

Snad ten další bude také tak veselý.                                                                                                           (MJ)                                                                                                    

 17. března jarní úklid lesa  
S přicházejícím jarem se objevily v okolí 

našich  nemovitostí a zvláště v lese spousty 

povalujících se  odpadků, které hyzdí  

prostředí a les. Na nepořádek v lesích se 

vyzbrojila skupinka dětí i  dospělých.  

S dobrou náladou a chutí do práce přišli,  

použili  opět svých  sil, aby naše okolí bylo 

čistější a krásnější. Pytle na odpad byly 

zajištěny obecním úřadem. 

Nepořádku se našlo tolik, že se zaplnil celý 

velký kontejner. 

Obecní úřad všem účastníkům děkuje. 

Na konci celé akce zajistil klub žen pro 

všechny účastníky opékání špekáčků.                                          
                                                                (OU) 
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V neděli odpoledne  22. 

dubna  proběhl v naší obci 

Dětský karneval.Padesátka 

dětí v kostýmech 

princezen, berušek, šašků, 

čarodějnic, mušketýrů a  

dalších pohádkových 

postav  se sešla, aby se 

společně pobavila, 

zatancovala i zasoutěžila. 

Krásnou a bohatou 

tombolu si děti opravdu 

užily. Všechny masky 

byly skutečně krásné, a 

proto vybrat tři nejhezčí 

kostýmy bylo velice těžké. 

Odpoledne rychle uběhlo a 

kolem šesté hodiny se 

pohádkové postavičky ubíraly k domovu. Děkujeme rodičům za pohoštění na společný stůl.  Rozloučili jsme 

se společným AHOJ.....a  určitě se všichni těšíme na další karneval v příštím roce.                                   (AS) 

11. května LAMPIONOVÝ PRŮVOD  

Tak jako každý rok se pro děti v naší vsi 

konal Lampionový průvod. Počasí nám 

nepřálo, a tak se musel lampiónový 

průvod přesunout na pozdější termín, 

kdy už počasí bylo pěkné. Celý den 

svítilo sluníčko a bylo teplo až do 

večera. Průvod rodičů a dětí pomalu 

prošel celou vesnicí, kdy lidé mohli 

vidět rozsvícení lampiónů a loučí. Klub 

žen a mladá chasa provedla děti po celé 

obci. Po projití obce je čekalo opékání 

špekáčků na hřišti s dozorem našich 

hasičů. Na závěr byl ohňostroj, který byl 

krásným ukončením májového dne. 

(MJ) 

Další akce,  které se konaly v naší obci: 
21. ledna 2012 Hasičský ples 

30. dubna 2012  Stavění máje,      12. května 2012 Májová zábava 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V sobotu odpoledne dne 19. května 

proběhlo v kulturním domě slavnostní 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, přivítání nových 

občánků naší obce do života. Starosta obce 

přivítal čtyři občánky -   Matěje 

Slavického, Emu Juhaňákovou, 

Jaroslava Uhlíře a  Nikolu Bábíkovou. 

 Nikolka Bábíková , žel, byla nemocná,  ale 

přesto ji srdečně vítáme do řad 

spoluobčanů naší obce a přejeme jí brzké 

uzdravení. Všem dětem přejeme do života 

hodně zdraví a štěstí.                            (AS) 

Naši myslivci    Myslivecké sdružení v naší obci má 

16 členů. Před více než dvěma lety si pořídili myslivnu, kterou 

neustále budují a opravují. Je skoro celá nová, ale pořád je stále 

co vylepšovat. Tento rok plánují omítky obvodových zdí, nové 

sociální zařízení a novou střechu. Myslivnu opravují 

svépomocí. Každý člen mysliveckého sdružení se zavázal 

odpracovat 50 brigádnických hodin. Za odpracovaný závazek 

může jít na hon se zbraní. Ve své myslivně se schází a probírají 

plánované hony, krmení zvěře a akce, které pořádají. Zvěř krmí 

hlavně v zimě a pečují o jejich stavy. Každou zimu si myslivci 

naplánují hony, které začínají první sobotu v listopadu. Tento hon je spojený s návštěvou myslivců z Liberce. 

Všechna zvěř se prodá střelcům a za utržené peníze se provádí další opravy na myslivně. Hony probíhají každých 14 

dní, až do Štěpána. Dva hony jsou na bažanty a dva na zajíce. Každý rok se také prodává srnčí zvěř do výkupu a 

trofeje z této zvěře se nechávají střelcům. Peníze z tohoto prodeje znovu poslouží k opravení  myslivny, která je velmi 

hezká. Od myslivců je pěkné, že myslivna slouží také potřebám našich občanů k rodinným oslavám  životních jubileí. 

Při oslavách je k dispozici vybavená kuchyně, sociální zařízení a celý prostor myslivny. Za pronájem myslivny, který 

činí 1000,- Kč, se tento prostor udržuje.                                                                                                        (MJ) 

770  let  založení naší obce 
V příštím roce 2013 si naše obec  připomene 770 let od svého založení, jak je psáno v kronice,  kdy  český 

král Václav I. daroval ves Valtrovice klášteru sv. Michala ve Znojmě. Je to jistě významné výročí, a proto 

bychom chtěli v červnu příštího roku uspořádat malou oslavu.  V současné době jsme ve fázi příprav, jak 

vůbec tuto akci pojmout. Akce takového rozsahu se v naší obci zřejmě ještě nikdy nekonala, ale určitě se už 

nyní máme na co těšit. 

       Oslovujeme Vás občany, rodáky a pamětníky, kteří máte doma nějaké staré fotografie či 

poznámky, abyste je doručili k nám na obecní úřad.  Budeme velice rádi za jakýkoliv 

poznatek i příspěvek, který budeme moci využít i při výstavě fotografií, kterou bychom chtěli 

u příležitosti této významné události uskutečnit. Předem děkujeme. Všechny fotografie 

vrátíme.                                                                                                                                                     (OU)                                                                                                                                    
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Soutěž hasičů  

v Jaroslavicích 

Dne 19.5.2012 se naší hasiči 

zúčastnili okrskové soutěže 

v požárním sportu a poprvé se 

přidali také i mladí hasiči. 

Družstvu dospělých se moc 

nedařilo, při první disciplíně, u 

překážkového běhu se štafetou 

mužů, se jim rozpojil rozdělovač 

a musela nastoupit náhradní 

štafeta, aby nebylo družstvo 

diskvalifikováno. Naše mládež 

štafetu zvládla na výbornou. Při 

druhé disciplíně takzvané „útok“ 

si opět vedli mladí hasiči lépe než mužstvo mužů. Naši mladí hasiči měli nejrychlejší útok ze všech 

zúčastněných družstev a umístili se na třetím místě, což je na poprvé hezký úspěch. Mužstvo mužů skončilo 

na osmém místě, kvůli problémům, ale naši hasiči se nevzdali. Po ukončení soutěže se děti a muži společně 

vyfotili a dětem otevřeli šampus na krásný začátek úspěšně zvládnutých disciplín                                     (FŠ)                                                                           

LIDOVÉ TRADICE 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE  

,,Lidská paměť je velmi krátká,člověk rychle 

zapomíná. 

Pokud dítěti nikdo nepřipomene kde má hledat 

tradice,může se stát,že až bude dospělý,své 

kořeny již nenajde.“      Josef  Hora 

Dávám za pravdu této myšlence, proto se  

jedním z hlavních úkolů koncepce výchovné 

práce na naší mateřské škole stala snaha 

objevovat krásy a harmonii lidových zvyků a 

tradic, učit děti je prožívat a hodnotit.  Ve výchovné práci vycházíme z přirozené životní logiky podle 

ročních období s profilací na lidové tradice, které prolínají výchovnou prací v průběhu celého školního roku. 

Proč právě lidové tradice? Vychází ze zákonitostí přírody, je v nich plno životních moudrostí a kouzel, které 

mohou obohatit přípravu dětí na praktický život. Nabízíme dětem žít určitou událostí, možnost tvořit, 

zkoumat, vyrábět a radovat se. Svátky a tradice jsou rovněž součástí rodinného života. Dnešní rodině často 

chybí znalost, kdy a co si připomínat, proto při všech činnostech s rodiči úzce spolupracujeme. A právě 

proto se staly lidové tradice nedílnou součástí naší výchovné práce, aby je poznaly děti i třetího tisíciletí. 

Nalézáme nové cesty ve své práci a záleží nám na tom, abychom byli my a rodiče spokojeni s výchovou 

našich dětí.                                                                                                                                      (J.Peřinková)  
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TÝDEN  V REGIONECH  s Českou televizí 

Dne 10. ledna 2012 do naší obce bez ohlášení a  přípravy zavítal štáb České televize. V naší obci natáčeli 
krátký příspěvek do pořadu ,,Týden v regionech“. Příspěvek byl  následně odvysílán v sobotu 14. ledna. 
Z této návštěvy jsem byl velice překvapen nejenom já, ale i dle zhlédnutého příspěvku někteří občané naší 
obce. Tento příspěvek můžete shlédnout na internetové adrese www.ceskatelevize.cz.                   (starosta)   
                                                                         
 

Splašková kanalizace v obci, aneb co se chystá. 

 
Chtěl bych Vás alespoň v několika stručných bodech informovat o problematice splaškové kanalizace v naší 
obci. 
V letech 2006 až 2007 se zastupitelstvo obce usneslo, že se pokusí získat dotace z fondů Evropské unie. Co 
všechno to však obnášelo a dále i obnáší, málo kdo z nás tušil.  
Nejdříve bylo nutné vybrat typ kanalizace. Hlasovalo se mezi tzv. gravitační a tlakovou kanalizací. Z důvodu 
vyššího komfortu pro obyvatele a nižší poruchovosti byla vybrána varianta kanalizace gravitační. Znamená 
to, že většina splaškových vod odteče samovolně spádem, což snižuje provozní náklady na elektrickou 
energii.  
V letech 2008 a 2009 byla díky dotaci z JM kraje vypracována projektová dokumentace pro územní řízení. O 
rok později vydal Stavební úřad v Jaroslavicích územní souhlas s vybudováním splaškové kanalizace v obci. 
Mezitím Valtrovice a Křídlůvky uzavřely dohodu s Dobrovolným svazkem obcí Jaroslavice, Hrádek, 
Dyjákovice o napojení kanalizace na stávající stokovou síť svazku a existující ČOV Jaroslavice. 
Vloni obec získala další dotaci z JM kraje na vypracování projektu pro stavební povolení. Projekt se nyní 
dokončuje a bude součástí přílohy žádosti o dotaci. 
Na přelomu roku 2011 a 2012 se začalo intenzivně pracovat na přípravě žádosti o dotaci z Operačního 
fondu životního prostředí (OPŽP). Obec Křídlůvky se stala členem zájmového sdružení obcí Vodovody a 
Kanalizace Znojemsko (VaK Znojemsko). Tímto krokem došlo ke změně investora z obcí na svazek. VaK 
Znojemsko je plátcem DPH a díky tomu se podařilo obci v budoucnu při budování kanalizace ušetřit cca 2 
mil. Kč z rozpočtu. 
Fakta o budoucí kanalizaci 

- Uvažovaná cena díla činí 32 mil. Kč včetně DPH 

- Předpokládaná výše dotace 75% 

- Potřebné vlastní prostředky obce 8 mil. Kč. 

V polovině tohoto roku by mělo Ministerstvo zemědělství (MZe) vypsat výzvu pro podání žádostí. Do této 

výzvy se s žádostí o dotaci přihlásíme a cca jeden rok bude trvat přiznání konkrétní dotace. Šance jsou 50:50 

a tato výzva je poslední, co se týká výše dotace (75% z ceny díla). Další výzvy, které budou následovat, 

pokryjí cca 50% nákladů, a to je pro Valtrovice finančně neúnosné.  Žádost o dotaci bude během června 

podaná a nám nezbývá ,  než čekat a doufat v úspěšnost naší podané žádosti.                                              (TJ) 

                                            

Úřední dny obecního úřadu: 
Pondělí:  7.00 – 16.00 hod. 
Středa     7.00 – 17.00 hod 

Provoz knihovny:  
Pondělí:      16:00 – 17.00 hod. 
V knihovně je veřejně přístupný internet. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/

