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VALTROVICKÝ  ZPRAVODAJ 
Číslo 1/2013/2, tel. obec Valtrovice: 515 275 171, E-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, www.valtrovice.cz 

  

    

 

Dne 18.března  2013 byla slavnostně udělena naší obci PŘEDSEDKYNÍ 
POSLANECKÉ SNĚMOVNY p. Miroslavou Němcovou v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky v Praze  vlajka a znak obce Valtrovice. 
Za naši obec se slavnostního udělení symbolů 

zúčastnil starosta obce 
Mgr. Luděk Lahner a místostarosta obce  Ing.Tomáš Juhaňák. 

 

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


Valtrovický zpravodaj, zdarma do schránek, červen 2013 

 2 

 

Obsah: 
Pozvánka na oslavy, str. 2 
Výsledky hlasování návrhu znaku obce, Slovo starosty, str. 3, 4 
Úprava dopravního značení, Oprava hasičské zbrojnice, Dům číslo popisné 8, str. 4 
Historie obce Valtrovice, Služby občanům, str. 5    Společenská  kronika, Vzpomínka, str. 6 
Co nás trápí, Oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích, str. 7, 8,   Co ukrývala makovice kostela? str.8,9 
Nový územní plán obce, Splašková kanalizace v obci, aneb co se chystá II. str. 9 
Obecní lesy Valtrovice, str. 10, 11,  Daňové příjmy do obce se stále  snižují,  str. 11, 12 
Plánované kulturní akce 2013, str. 12 
Jak se létá v mateřské škole na koštěti, Myslivecké sdružení má nové vedení, str. 13,  Divadlo Waltr, Hody , str. 14 
Fotbal staré gardy, Místní hasiči bodovali, str. 15 
Setkání s důchodci, Slavnostní zahájení adventu, Valtrovický tradiční masopust, str. 16 
Dětský karneval, str. 17, Vítání občánků, Otvírací doba v Pohostinství,  str. 18 
Jak vyřídit stavební povolení,  str. 19 ,   Pozvánka na oslavy obce,  str. 20 

 

 
 

Pozvánka na oslavy 
     

       Ve zpravodaji jste obdrželi jednu pozvánku na oslavy obce 22. června 2013. Těchto 

pozvánek  máme na obci větší množství právě pro to,  abyste mohli pozvat své příbuzné 

 a známé na tuto jedinečnou akci a předat jim i POZVÁNKU. Pokud budete mít zájem o 

další pozvánky přijďte na obecní úřad. Pozvánky Vám rádi předáme.        

            

Parkování  během oslav:  

1. Plocha u trafostanice,  2. Polní cesta od Pacíků směrem na Křídlůvky, 3. Podél silnice 

směrem ke sklepům.J  
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ NÁVRHU ZNAKU OBCE VALTROVICE                                                                                          

Hlasování bylo ukončeno dne 31. srpna 2012 s těmito výsledky: 
Vatianta znaku Internetové hlasování 

počet hlasů 
Lístky doručené na OU 
počet hlasů 

Celkové výsledky 
počet hlasů 

1 .    

3  1  3  

2.     

14  0 14  

3.    

352  6  358  

4.    

7  0 7  

5.    

348  0 348 

Nejvíce hlasů získala varianta znaku s číslem 3 s celkovým počtem hlasů 358. O deset hlasů méně  měl 
návrh s číslem 5. Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 5.9.2012 schválilo symbol znaku a vlajky obce 
Valtrovice ve variantě č.3, figury, kosíře a radlice. 
Zelená barva symbolizuje vinařský a zemědělský charakter vesnice, červená byla převzata z erbu Althannů. 
Kromě tohoto rodu je připomenut též rod pánů z Kunštátu, za jehož - byť kratičké - vlády došlo 
k dlouhodobému připojení Valtrovic k Jaroslavicím (černo-stříbrné pruhy z jejich erbu). Vinařství akcentuje 
v alternativních návrzích vinná réva s hrozny a listy. 

ZNAK 
Červeno-zeleně polcený štít. Vpravo stříbrný vztyčený kosíř vedle přivrácené vztyčené stříbrné 
radlice, pod nimi střídavě tři stříbrné a tři černé vodorovné pruhy. Vlevo zlatý stonek vinné révy se 
dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem stříbrné vinné tyče vrcholící křížkem. 

                 VLAJKA 
                List tvoří pět svislých pruhů, červený, bílý, zelený, bílý a černý v poměru 1:1:2:1:1. Uprostřed 

zeleného listu žlutý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený 
kolem bílé vinné tyče vrcholící křížkem. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 
 

 

SLOVO   STAROSTY 
 
     Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a jak jsme slíbili v minulém Zpravodaji, že Vám budeme 

alespoň jednou v roce touto formou podávat informace o dění v obci, co se v obci událo a co připravujeme, 

tak činíme. 

     V první řadě bych chtěl poděkovat všem těm, kteří pomáhali v zimních měsících s úklidem sněhu na 

veřejných prostranstvích. Letošní dlouhá zima připravila dětem hojné radovánky, ale nám starším zase 

nadělila nemalé starosti.  

     Dovolte mi, abych Vám krátce přiblížil výhled obce Valtrovice na rok 2013. Do současné doby jsme 

podali celkem čtyři žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje. Jako první je žádost o dotaci na dopravní 

hasičské vozidlo. Z programu rozvoje venkova JmK na rok 2013 jsme zažádali na rekonstrukci mateřské 

školy. V programu na zpracování územních plánů jsme podali taktéž žádost o dotaci na vypracování nového 

územního plánu pro naši obec a poslední žádost, kterou jsme podali na JmK byla v oblasti kultury a 



Valtrovický zpravodaj, zdarma do schránek, červen 2013 

 4 

 

památkové péče a souvisí s oslavou 770 let od první písemné zmínky o Valtrovicích. Tímto bych Vás chtěl 

co nejsrdečněji pozvat na oslavu tohoto výročí, která se bude konat 22. června na návsi u kostela. Do Nadace 

ČEZ jsme podali žádost pod názvem ,,My si chceme hrát“ na multifunkční hřiště s umělým povrchem. Dále 

jsme v rámci 19. kola příjmu žádostí předložili na MAS Znojemské vinařství žádost o dotaci s názvem 

projektu ,,Dům volnočasových aktivit“.  Jedná se o dům čp. 8. Na vytvoření projektu spolupracovaly taktéž 

místní spolky, a to klub žen ve spolupráci s krojovanou chasou. Do operačního programu životního prostředí 

jsme do 45. výzvy OPŽP  zařadili projekt pod názvem ,,Kompostéry pro občany obce Valtrovice“, v projektu 

je zahrnuto pořízení 150 kusů kompostérů a jednoho štěpkovače. 

     Oproti minulému roku se v tom letošním opětovně rozběhla podpora ze strany Úřadu práce na výkon 

veřejně prospěšných prací. Na Úřad práce ve Znojmě jsme zažádali o příspěvek na tři pracovníky a naší 

žádosti bylo vyhověno. V současné době, jak jste si určitě všimli, o naše veřejné prostranství, lesy a 

nemovitosti se nám  starají tři naši spoluobčané. 

     V letošním roce realizujeme projekt ,,Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské 

zbrojnice“, o kterém jsme již psali v prvním vydání zpravodaje. Tento projekt jsme předkládali do 16. kola 

příjmu žádostí na MAS Znojemské vinařství. Celkové náklady na projekt jsou 628.460,- Kč. Z této částky je 

435.650,- Kč dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. K dalším akcím, které nás čekají 

uvádíme realizaci protipovodňových opatření v rámci Dobrovolného svazku obcí Dyje. Do tohoto projektu 

se přihlásilo pět obcí svazku. Je zde zahrnuto vybudování dvou hladinoměrů a jednoho srážkoměru. Vše 

bude napojeno na varovný a vyrozumívací systém, který bude sloužit ke zvukovému vyrozumění pro 

obyvatele naší a sousedních obcí zapojených do tohoto projektu. Celkové náklady akce jsou vyčísleny na 

3.290.000,- Kč. Na realizaci byla Svazkem obcí Dyje  získána dotace z EU a SFŽP ve výši 2.992.800,- Kč.  

Závěrem bych Vám chtěl popřát po dlouhé zimě pohodové a prosluněné léto a příjemně strávený čas 

dovolených.                                                                                                                

 

Úprava dopravního značení v obci 
     Zastupitelstvo obce se rovněž na svých zasedáních zabývalo problematikou dopravního značení v naší 

obci. Jsme si vědomi, že dopravní situace v naší obci není zrovna ideální.  Mám na mysli především silnici II 

třídy 408 ,,průtah naší obcí“. U této silnice je zvýšen pohyb chodců, protože jak všichni víme v její blízkosti 

se nachází vetší množství občanského vybavení naší obce (obecní úřad, mateřská škola, zastávky autobusů, 

obchod). K usměrnění dopravy byly navrženy i některé úseky v obci. K řešení této problematiky byla 

oslovena firma Urbania, která v roce 2007 již zpracovávala pasport dopravního značení pro naší obec. 

Pasport dopravního značení  v obci je  k dispozici a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

Oprava Hasičské zbrojnice   

     Na základě požadavku členů SDH Valtrovice, zastupitelstvo obce rozhodlo do plánovaných akcí na 

letošní rok, zařadit dílčí opravu hasičské zbrojnice. V rozpočtu obce byly vyčleněny finanční prostředky na 

tuto akci. Do opravy byla zařazena výměna oken a dveří. Na provedení prací byla dle předložených nabídek 

vybrána firma Závlahy Dyjákovice s předloženou nabídkovou cenou 57.000,- Kč.  

 

Dům číslo popisné 8 ( po Janu Bojanovském)   
     Jak je napsáno v úvodu zpravodaje, byla podána žádost o dotaci na projekt pod názvem ,,Dům 

volnočasových aktivit. Naší obci byla v minulém roce nabídnuta ke koupi nemovitost, která bezprostředně 

sousedí s budovou obecního úřadu. Po dohodnutí prodejní ceny, která se ustálila na konečných 280.000,- Kč 

a po zvážení všech pro a proti, zastupitelstvo obce schválilo nákup této nemovitosti. Byla vypracována 

projektová dokumentace, která řeší rekonstrukci tohoto objektu. V projektu je navržena následující skladba 

místností: společenská místnost, předsíň, šatna, kuchyňka, koupelna, WC - muži, WC - ženy, úklidová 

místnost, sklad. Po rekonstrukci zde vznikne zázemí pro místní klub žen, mládež, maminky s dětmi, 

cvičence, seniory a mateřskou školu při pohybových aktivitách. Nemovitost bude možno taktéž využívat 

k rodinným oslavám. Přilehlá zahrada bude ze strany obecního úřadu využívána k technickému zázemí. Na 

celkovou rekonstrukci tohoto objektu bylo požádáno v květnu 2013 o dotaci a budeme věřit v úspěšnost 

žádosti.                                                                                                                    Mgr.Luděk Lahner, starosta                                                                                                      
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Historie obce Valtrovice 
     Jména tratí, místní jméno Valtrovice a archeologické nálezy:  

Jména tratí byly Oberes a Mittleres, Hausefeld, Weinzettel,Teilungen, Ödung Moskowitz, Ödung Petrowitz. 

Místní jméno Valtrovice je patronymické. Je odvozené od německého jména Walter, které se vyskytuje již 

v nejstarších listinách. Roku 1243 se Valtrovice četly Walterouich, Waltherowich, roku 1351 Waltherwicz a 

teprve roku 1398 Waltrubiez. Německé jméno bylo přizpůsobeno českému.  

Archeologické nálezy byly na polích, kde stávala zaniklá osada Moskovice, tam byl nalezen starožitný zlatý 

prsten a četné hospodářské  věci. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 

1243. V prosinci 1243 byla vrácena obec 

Walterouich králem Václavem I. zvláštní 

listinou farářovi Vilímovi od svatého Michala 

ve Znojmě (nynější jezuitský kostel). Ale už 

roku 1307 biskup olomoucký Jan potvrzuje 

kostel Valtrovický a jeho patronátní právo 

jeptiškám kounickým. Roku 1537 prodal císař 

Ferdinand I. Valtrovice se všemi statky 

českému vicekancléři Jiřímu Žabkovi 

z Limberku, který je dal zapsat roku 1542 

majiteli z Jaroslavic, Vilému Kunovi 

z Kunštátu. 

Kolem roku 1560 zde nastoupilo učení Luterovo. Roku 1573 nastoupil do opatství  Šebastián Freytag 

z Čepiroh.  Roku 1597 se zde usadil pastor. Po bitvě na Bílé Hoře zde bylo luteránství zakázáno. Pro 

nedostatek kněží, byla valtrovická fara bez faráře. Roku  1665 byly Valtrovice odkázány do Hrádku, roku 

1680 do Jaroslavic.  

Zaniklá osada Moskovice 

     V  Josefínském katastru a na speciálních mapách je poznačená trať mezi Hodonicemi, Krhovicemi, 

Valtrovicemi a Moravskými Křídlovicemi jako „Ödung Moskowitz“. Tato oblast je dodnes počítaná k obci 

Valtrovice, jako obcí katastrální. V této oblasti se nezachovala žádná památka zaniklé osady Moskovice, 

víme jen, kde osada bývala. 

Roku 1527 byly připojeny do Valtrovic, Moskovice jako obec pustá. Osada Moskovice ležela mezi 

Hodonicemi a Božicemi, za dráhou, za dnešní firmou Agrodružstva  Citonice - výkrmna prasat. 

Zaniklá osada Petrovice 

     Ležela na nynější valtrovické trati Ödung Petrowitz“. V zemských deskách se velmi často tato osada 

zmiňuje. Petrovice ležely blízko dnešní osady Formosa, spíše za Formosou, mezi Hodonicemi a Božicemi. 

Osady Moskovice a Petrovice zanikly za husitských válek zřejmě na nemoc - mor.  
                                                                                                                               ( Zdroj: Peřinka, František Vácslav, Vlastivěda moravská) 

Služby občanům 

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

Výpis z rejstříku trestů fyzických osob,  Výpis z rejstříku trestů právnických 

osob,  Výpis z bodového hodnocení řidiče,  Výpis z insolventního rejstříku,  

Výpis z obchodního rejstříku,  Živnostenský rejstřík, Výpis z katastru nemovitostí, Výpis z registru 

obyvatel,  Výpis z registru osob, Provádění autorizované konverze dokumentů. 

2. Ověřování 

     Ověřování pravosti podpisu  (legalizace) 30 Kč 

     Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) 30 Kč 

3. Kopírování 

      Černobílá  A4 – 2 Kč      Barevná    A4 – 10 Kč 
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Společenská kronika 

Významná životní výročí v roce 2013    (věk: 60, 65, 70, 75.  Od 76 po jednom roce)

Leden  

Juhaňáková Ilona   79 

Kolková Šarlota   78 

Stašek Antonín   76 

Únor 

Sitorová Libuše   65 
Březen  

Liďáková Růžena                                    65 

Duben  

Mařica Jaroslav    80              
Květen  

Czernaiová Anna                                     75 

Galetková Kateřina   65 

Juhaňák Vincenc    86 

Pacík Josef    79 

Kalabus František   60 

Červen  

Prokešová Oluše   65 

 

Srpen  

Sližíková Marie   98 

Vokáč František   65 

Zifčáková Štěpánka                           70 
Září  

Vranovská Jana   60 
Říjen  

Hrabinová Zdeňka   77 

Švrček Cyril        70 
Listopad  

Juhaňáková Marie                                   65 

Sutter Karel                                             60 

Vokáčová Marie   92 
Prosinec  

Juhaňáková Maria   78 

Sýkorová Marie   65 

       Juhaňáková Anna         75 

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

 

    NAROZENÍ:                                                                    ÚMRTÍ:                              
 2012  Jaroslav Uhlíř                                      

           Jakub Hoták                                                     2012   Jan Bojanovský, věk 63 

           Kristýna Jedličková                                                    Alena Jedličková, věk 64 

           Matyáš Seiter          

           Laura Debnárová                                        2013  Josef Kubíček, věk 87 

           Marek Miroš 

           Andrea Kalinová 

           Ema Suranová 

2013   Ondřej Czernai 

 

 

Vzpomínka 
     Naše obec se chystá na oslavu 770 let od první písemné zmínky o obci a já přemýšlím,  kolik  

je to  asi generací?  Kolik lidských osudů se vejde do 770-ti let? 

     Původně slovanská obec, po nástupu Habsburků na český trůn začala žít společně 

s německy mluvícími občany. Po druhé světové válce, po vysídlení německých rodin se vrátili 

do vlasti Češi a Slováci žijící několik generací v Rumunsku a na Volyňi. A mnozí z nich zde našli 

domov a další se přiženili a přivdaly, snad ze všech koutů republiky. Do Valtrovic jsem se 

přivdala i já, dnes ráda vzpomínám na tehdejší už „starousedlíky“ většinou mluvící slovensky, 

s kterými jsem několik let pracovala a kteří už většinou mezi námi nejsou. 

     Tak až  se půjdeme podívat na předání nebo požehnání obecních symbolů,  věnujme prosím 

vzpomínku všem těm, kteří tu s námi žili, i oni patří k historii Valtrovic.                              (SMa)   
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Co nás trápí! 
     

      Na obecním úřadě se nám množí stížnosti na nevhodné parkování motorových vozidel v obci. Stává se 

pravidlem, že v některých částech obce dochází k parkování motorových vozidel na chodnících. Jak jistě 

všichni víme, chodníky jsou určené k pohybu chodců a neměly by sloužit jako odstavná parkoviště. Žádáme 

proto všechny občany, aby parkovali svá motorová vozidla na vhodným místech a nechávali tak chodníky 

plnit svůj účel, ke kterému jsou určeny. Dále uvádíme skutečnost, že parkováním na chodnících dochází 

k jejich narušování a poškozování.                                                                                                       (starosta)  

Místojjjjjjjj 
 

Oprava kostela  sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích  r. 2013 

      Na návsi obce Valtrovice se nachází kostel, který je zasvěcen svatému Janu Křtitelovi. Jedná se o 

prostou jednolodní renesanční stavbu z konce 16. nebo začátku 17. století s částečnou přestavbou z 18. a 19. 

století,  došlo i ke zvýšení věže o zvonové patro.  Kostel sv. Jana Křtitele je neodmyslitelnou součástí 

panoramatu naší obce. Je symbolem obce Valtrovice a duchovního rozměru života jeho obyvatel. Je 

dominantou, která ční nad okolní zástavbou a převyšuje okolí nejen svou fyzickou mohutností, ale 

především svým duchem. Je posvátným místem, kde se vedle bohoslužeb prožívaly významné dny obce a 

směřují k němu kroky návštěvníků.  

Na rok 2013 je připravena oprava kostela, a to oprava střešního pláště a oprava fasády, vč. souvisejících 

prací: oprava střešního pláště: oprava krovu, výměna laťování, výměna krytiny a klempířských prvků, 

oprava a revize hromosvodu a chemické ošetření dřevěných částí proti dřevokazným škůdcům, oprava 

vrcholové makovice a kříže. oprava fasády: oprava omítek, celoplošné přeštukování, minerální nátěr, 

výměna klemp. prvků fasády, odvedení dešť. vody od objektu, oprava dveří a oken.  

Po odborné prohlídce střešního pláště bylo konstatováno následující:  

- Krovová konstrukce - zdravotní stav dřeva vykazuje vážné závady, a to hloubkové napadení 

dřevokazným hmyzem (tesaříkem krovovým a červotočem), hnilobou. Po sejmutí krytiny bude 

zjištěn skutečný rozsah poškození krovu. Bude zpracován odborný posudek krovu, který zjistí rozsah 

poškození, navrhne konkrétní výměny a bude předložen k odsouhlasení OŠKaPP. Vyměňovány 

budou pouze dožilé části prvků, spoje budou opět čepovány na dřevěné kolíky.  Vyměněny budou 

pouze napadené a poškozené prvky krovu. Následně všechny dřevěné části krovu a laťování budou 

chemicky ošetřeny bezbarvým prostředkem proti dřevokazným škůdcům.  

- Střešní krytina na kostele – pálená bobrovka – je položena na latění, které je taktéž napadeno 

dřevokazným hmyzem, místy prohnuté a deformované. Samotná krytina je z 80. let 20. stol., je velmi 

nekvalitní, opotřebena, netěsná, její povrch se drolí. Bude nutno demontovat tuto stávající krytinu 

včetně latění, provést nové zalaťování a položit novou pálenou krytinu.   

- Při opravě budou demontovány dožilé klempířské prvky, které budou nahrazeny novými. Bude 

prověřena dostatečnost (kapacita) okapů a svodů, v případě nedostačujícího počtu svodů budou 

svody doplněny, případně zvětšeny jejich průměry. Svody budou odvedeny od paty zdiva. 

- Stávající měděná makovice a kříž na věži, na střeše presbytáře a nad předsíní budou opraveny, 

poškozené části vyměněny. Aktuální stav bude zjištěn po postavení lešení a konzultován s OŠKaPP. 

V případě nálezů historických dokumentů v makovici, budou tyto zdokumentovány a opět 

v originále navráceny na původní místo doplněné o zprávu o současné opravě.  
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- Při opravě fasády bude provedena oprava omítek a celoplošné přeštukování. Bude obnoveno stávající 

členění.  

- Okna a dveře budou opraveny, mříže natřeny 

- Bude provedena oprava a revize hromosvodu.  

Tyto práce, které jsou základem pro zachování unikátního klenotu obce Valtrovice, si vyžádají finanční 

náklady ve výši cca. 2.210.573,-Kč vč. DPH.  

Je potěšující a povzbuzující, že se podařilo získat příslib finanční dotace z SZIF  z Programu rozvoje 

venkova ČR ve výši 1.989.515,-Kč. Celkové náklady vzrostou ještě o zpracování odborných 

projektů a posudků a úroky z úvěru (což nejsou uznatelné náklady pro dotaci SZIF). Děkuji také 

obci, která pomůže částkou 50.000,-Kč.  

Podařilo se také otevřít makovici, kde byla uložena zpráva o poslední opravě, kterou provedl P. 

Stanislav Krátký v r. 1980.  

V minulosti se většinou dělaly veškeré opravy svépomocí a je obdivuhodné sledovat nadšení a 

vytrvalost těch, kteří se na tom podíleli a svou práci dělali s velkou vírou. Dnes dělají velké opravy 

zkušené firmy, přesto je však také důležitá modlitba a důvěra v Boha. Chtěl bych Vás také poprosit, abyste 

toto dílo provázeli svou modlitbou. Byl bych velice rád, kdyby oprava kostela, jako Božího chrámu byla 

symbolickým obrazem také našeho návratu k prameni, na který jsme napojeni a vedla ke zlepšení vztahů 

mezi lidmi. Děkuji Vám všem, kteří toto dílo provázíte svou modlitbou. 

Srdečně také zvu jménem celé farnosti všechny občany na poutní mši sv. 23.6.2013 v 9.30 hod, kterou 

bude celebrovat R.D.Mgr. Marian Rudolf Kosík, OPraem (opat řádu premonstrátů z Nové Říše). Při mši 

sv. také budou požehnány nové symboly obce Valtrovice a sbírka bude věnována na opravu našeho 

kostela.                                                                                                                (P. Pavel Sobotka, exc.adm) 

    
 

Co ukrývala makovice našeho kostela? 
Předkládáme zprávu, která byla uložena v makovici našeho kostela z roku 1980. 

     Bývá pěkným zvykem, že do konstrukcí renovovaných kostelů a věží a zvláště do makovice věží a věžiček se 

vkládá nějaká památka na dobu renovace. Proto podepsaný administrátor farností Hrádek a Valtrovice  

Stanislav Krátký z Brna (nar. 11. 11. 1922 v Brně), kterému tyto farnosti byly svěřeny po jeho odchodu 

z Kunštátu na Moravě od listopadu 1978, vkládá tento list do cibule valtrovické věžičky a připojuje malou 

historickou zprávu o renovaci kostela v roce 1980.  

     V září byla skončena nová fasáda farního kostela v Hrádku a začalo se s opravou fasády kostela ve 

Valtrovicích. Svěřili jsme tuto opravu přímluvě P.Marie Královny sv. růžence, protože první velká  brigáda na 

fasádě byla počátkem října 1980. Stal se skoro zázrak. Farníci a přátelé ke dni 3.10.1980 odstranili celou starou 

omítku, 3 až 4. října byla hrubá omítka za 14 dní skoro celá omítka jemná povrchová. Stavební dozor měl 
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stavitel Stanislav Kolařík ze Znojma, náš milý varhaník – zednické práce provedli přátelé z Brna a 

z Kunštátska (Ant. Crha, a jeho přátelé Mirek, Staňa, Laďa a Ruda. Ladislav Mareček a Vincenc Král 

z Rozteče, bratří Novotní z Olečnice. Stanislav Kellner ze Zbraslavce, Josef Šimon z Kunštátu). 

     Klempířské práce, velmi namáhavé a zodpovědné, provedl Alois Boucník ze Středního Poříčí u Letovic, 

lešenářské práce vykonala parta Pacíků z Křídlůvěk a lešenáři z Mutěnicka, Fr. Lamáček, Květoslav Tihlařík, 

Jar. Výmyslický a jeho syn. Generální rekonstrukci elektrického vedení vykonali bratří Hanákové z Telnice, 

opravu varhan Mirek Zadák z  Brna– Bohunic. 

     Řada velmi obětavých pomocníků, nedá se ani celá vyjmenovat. Vrátky instaloval Antonín Truhlář ml. 

Z Kunštátu a br. Kolář z Tasovic. Pomáhali mnozí z farnosti Valtrovické, zvl. kostelní hospodář Vincens 

Juhaňák a jeho bratr, rodina Liďákova, rodina Sližíkova – babička a chlapci Milan, Josef a Olga, rodina 

Kortyšova, Koňarikova z farnosti  hrádecké, babička Krabicová, v kuchyni, Věra Zeťová, Anna Valoušková, 

Josef Planka, pokrývač Vavřín, Štěpán Choleva, dědeček Baláš. 

Zvalášní dík patří pokrývači Josefovi  Jakubů z Rozseče, který vykonal  náročné práce při opravě věže, stolařovi 

Václavovi Křepelovi ze Zbraslavce. Dále obětavým pracovníkům Josefovi Horákovi z Brna, rodině Pikartově 

z Prosetína, rodině Vlasákově ze Sychotína, rodině Švedlově ze Vřesnic, Mirkovi Guentrovi z Křtěnova a mnoha 

jiným. Další podrobnosti jsou v kronice a ve fonetických záznamech díků. Největší dík patří Božímu 

milosrdenství, které nám dopřává, abychom aspoň něco vykonali pro čest a slávu Boží.    

V Hrádku dne 22. listopadu 1980, v sobotu před svátkem Krista Krále)                  (napsal p. Stanislav Krátký) 

 Nový územní plán obce 
     Stávající územní plán pozbude do roku 2015 platnosti. Od loňského roku se z tohoto důvodu začalo 

chystat zadání nového územního plánu (ÚP). V těchto dnech bylo zadání ÚP projednáno na zastupitelstvu, 

dále bude následovat samotné zpracování územního plánu. Samozřejmostí při zpracování ÚP je i řádné 

připomínkové řízení, kde se mohou vyjádřit k návrhu i občané obce. Platnost nového ÚP by měla být poté 

do roku 2025. 

Několik informací z chystané dokumentace: 

- V k.ú. Valtrovice se stále nachází tzv. „Dropí pole“ 

- V zemědělském areálu Formoza se zohlední výskyt Sýčka obecného (ohrožený druh) 

- Nově bude stanoveno záplavové území řeky Dyje, se zvláštním vyznačením průlomové vlny 

v případě porušení přehradní hráze VD Vranov a VD Znojmo 

- Bude omezeno přímé napojování budoucích objektů na komunikaci II. třídy vedoucí přes obec 

- Hasičský záchranný sbor řeší upřesnění zdroje vody pro hašení požárů 

- Celé území obce se nachází v zájmovém území ministerstva obrany 

- V novém ÚP bude vyčleněna další plocha pro novou zástavbu rodinných, případně bytových domů                                      

                                                                                                                                                        (TJ) 

Splašková kanalizace v obci, aneb co se chystá II. 
       Pokusím se plynule navázat na článek z předchozího zpravodaje.  

V roce 2012 jsme podali prostřednictvím firmy AP INVESTING, s. r. o. žádost o dotaci v rámci 39. výzvy 

z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Tato žádost byla na podzim roku 2012 fondem 

akceptována, což znamenalo, že nebylo shledáno žádných formálních nedostatků.  

    Dále dne 3. května 2013 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa schválil další balík žádostí o podporu 

z OPŽP. Naše žádost je prozatím pod čarou. Znamená to tedy, že peníze nám nyní nebyly přiděleny. 

Nicméně jsme stále v zásobníku připravených akcí, kterým může fond peníze při dalším jednání přidělit. 

Prozatím je tedy dohodnuto, že budeme nadále pokračovat v přípravách na realizaci. Znamená to, že nyní si 

obec Křídlůvky nechá zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dále se budeme řídit dle 

aktuálního stavu na OPŽP.                                                                                                                           (TJ) 
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Obecní lesy Valtrovice 
     První zmínky o vlastnictví lesů obcemi v českých zemích pochází ze středověku, např. město Brno 

vlastnilo lesy již od roku 1466, město Znojmo pak koupilo své první lesní pozemky, a to tzv. Dolní statek 

nacházející se mezi obcemi Olbramkostel, Vracovice a Šumná roku 1527. Lesy tehdy sloužily rozvíjejícím 

se městům jako zdroj dříví, zejména palivového, ale i suroviny pro celou řadu rozvíjejících se řemesel 

(koláři, stolaři, tesaři). 

     Obec Valtrovice, jako mnoho dalších obcí v pohraničí, získala své lesy z tzv. přídělu, a to v letech 1945 – 

47, hospodařila v nich však jen velice krátce, protože již v roce 1949 bylo zákonem č. 279/49 Sb. zrušeno 

obecní kmenové jmění, obecní majetky byly prohlášeny za státní a lesy byly počátkem 50.let postupně 

předávány do rukou státu. 

     Po roce 1989 umožnilo vydání zákona č. 172/91 Sb. obnovu obecních majetků, obce postupně své 

majetky dohledávaly a začínaly s nimi opět hospodařit. Lesy byly obcím vydávány státním podnikem Lesy 

České republiky, nicméně tento proces byl poměrně zdlouhavý, zejména pro nutnost doložit oprávněnost 

požadavků obce potřebnými podklady. I v obci Valtrovice byl však tento proces zdárně dotažen do konce a 

obec mohla se svým opětovně nabytým majetkem začít hospodařit.  

     V současné době má obec Valtrovice zpracován na hospodaření ve svých lesích tzv. lesní hospodářský 

plán (LHP), který obsahuje nejen soupis všech lesních pozemků ve vlastnictví obce, ale i závazná 

ustanovení a doporučení, jak v těchto lesích hospodařit. Plán je platný od roku 2006 a jeho platnost končí 

v závěru roku 2015.  Z údajů plánu vyplývá, že obec má 57,99 ha lesů, nacházející se ve třech částech 

katastru obce. První část je v lokalitě „Formosa“, druhá v těsné blízkosti obce podél zavlažovacího kanálu a 

třetí podél řeky Dyje. Lesní pozemky obce jsou poměrně členité, často se prolínají s lesy s.p. Lesy České 

republiky (LČR), ale i s lesy ostatních soukromých vlastníků, což znamená, že při hospodaření je nutná 

dobrá znalost společných hranic. V současné době obec jedná s LČR o vydání dalších pozemků, nicméně jde 

pouze o malé plochy, spíše půjde o vyrovnání hranic současných pozemků. 

     Hospodaření v lesích všech vlastníků je určováno zákonem č. 289/95 Sb.o lesích (tzv. lesní zákon), který 

stanovuje závazná ustanovení, kterými jsou jednak celková výše těžeb, ta je nepřekročitelná, dále množství 

potřebných výchovných zásahů v porostech (probírky a prořezávky) a množství tzv. melioračních dřevin, 

které je nutno při obnově lesa vysazovat. Obec Valtrovice má současným LHP jako maximální výši těžeb na 

toto decennium (2006 – 2015) stanoveno 4.667 m
3
 dříví a je nutno říci, že zatím není toto množství ani 

zdaleka naplňováno. Do konce roku 2012 bylo dosud vytěženo pouze 1.046 m
3 

dříví. Je to z několika 

důvodů.  

     První tři roky plánu se pro nevyjasněné pravomoci obce a LČR prakticky netěžilo. 

 Největší porostní zásoba dříví a největší těžební možnosti jsou v porostech vedle zavlažovacího kanálu, 

nicméně tyto plochy jsou v současné době vinou dlouhá léta neudržovaných odvodňovacích kanálů 

podmáčené. Nejprve je nutno provést obnovu odvodňovacích kanálů, tím odvést z těchto ploch přebytečnou 

vodu, aby se mohla provést mýtní těžba, ale hlavně, aby byla poté možná i obnova porostů (opětovné 

zalesnění). 

     Obec čeká v příštích letech velká investice při budování kanalizace, proto je v současné době dřevní 

hmota spíše zašetřována, aby se v době, kdy k této investici dojde, mohla zvýšit těžba a tím i výnos z lesa do 

obecní pokladny k pokrytí alespoň části výdajů na tuto investici. 

     Obec Valtrovice je, jako vlastník větší výměry lesa než 50 ha, povinna jednak mít svůj vlastní LHP a 

jednak hospodařit ve spolupráci s vlastním odborným lesním hospodářem (OLH). Povinnost vlastního LHP 

byla naplněna již v roce 2006 schválením současného plánu, smlouvu s OLH obec uzavřela v roce 2009. 

Odborný lesní hospodář pak ručí svou činností obci za to, že hospodaření v jejich lesích probíhá v souladu 

s lesním zákonem. 

     Po zahájení činnosti současného OLH v roce 2009 byla provedena inventarizace holin a mladých kultur 

na celém majetku, zejména podél Dyje, kde opakované záplavy tehdy poškodily mladé kultury. V prvních 

letech bylo provedeno jejich zalesnění a vylepšení, některé problematické kultury byly oploceny, aby se 

zajistila ochrana před škodami zvěří okusem, podle požadavku LHP byly provedeny potřebné probírky a 

prořezávky. Těžba je od roku 2009 umísťována po dohodě s panem starostou do porostů buď v oblasti 

„Formosy“, kde se jedná o akátové porosty s následným přirozeným zmlazením, nebo do porostu vedle 

zavlažovacího kanálu směrem k čerpací stanici, kde byly provedeny 4 obnovní seče s následným zalesněním 
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a oplocením. Snahou při umísťování těžeb je samozřejmě získání co největšího výnosu z prodeje dříví a tím 

i výnosu pro obecní rozpočet, nicméně ze strany pana starosty a vedení obce je brán značný ohled i na 

potřeby obyvatel obce v zásobování dřívím na topení.  

     V letošním roce je proto občanům z poslední těžby prodáván na topení nejen klest, ale i tzv. vláknina, 

tedy dříví v celých délkách o průměru nad 12 cm. Cena je pochopitelně vyšší než při prodeji klestu a 

odpadového dříví, byla stanovena podle ceníku zpracovatelských firem, obec tedy není krácena na výnosu. 

Podle zájmu občanů pak může být tímto způsobem prodáváno dřevo i v budoucích letech. Je nutno si 

uvědomit, že i přes obecně vyšší cenu dříví na trhu, kdy tzv. palivové dříví je prodáváno za stejnou cenu, 

jako dříví užitkové rovnané, jde při topení dřívím stále o nejlevnější způsob vytápění rodinných domků. 

Doba, kdy se dala „fůra“ dříví pořídit snad i za 100 korun, je z tohoto pohledu nenávratně pryč. Před dvaceti 

lety bylo pálení klestu po těžbě pro pracovnice v lese práce skoro na celou zimu, dnes je i klest po těžbě 

značně poptávaným sortimentem a v okolí velkých tepláren je klest všechen nejen, že zadarmo posbírán a 

odvezen, ale specializované firmy dokonce za takto odvezený klest nemalou částku vlastníkovi lesa platí.  

      V letošním roce již není plánována žádná mýtní 

úmyslná těžba, bude prováděna pouze těžba nahodilá, 

zpracovávány tedy budou pouze jednotlivé souše, 

vývraty a zlomy. Tato těžba bude prováděna formou 

tzv. samovýroby, tedy přímo občany pro jejich vlastní 

potřebu. Z pěstební činnosti bude samozřejmě během 

léta prováděna ochrana kultur (ožínání, postřik). 

Hospodaření v obecních lesích je v letošním roce 

směrováno tak, aby náklady nepřekročily výnosy, 

nicméně není počítáno s tvorbou většího zisku, kdy 

větší těžební možnosti a tím i vyšší tvorba zisku je 

ponechávána, jak již bylo uvedeno na období 

budování kanalizace.                     
(Ing. Jelínek Petr, odborný lesní hospodář obce Valtrovice) 

       

Daňové příjmy do obce se stále snižují     Sdílené daně po měsících za poslední tři roky: 

Měsíc Rok 2010     Kč Rok 2011    Kč  Rok 2012    Kč 

leden 288.177,00 303.735,00 321.276,00 

únor 266.078,00 301.328,00 325.651,00 

březen 201.379,00 173.250,00 169.211,00 

duben 115.205,00 124.653,00 137.215,00 

květen 147.606,00 157.230,00 134.662,00 

červen 281.363,00 192.574,00 178.762,00 

červenec 489.734,00 363.636,00 261.310,00 

srpen 268.913,00 162.654,00 275.611,00 

září 221.379,00 208.915,00 110.452,00 

říjen 179.587,00 183.594,00 216.641,00 

listopad 276.680,00 290.349,00 276.344,00 

prosinec 225.396,42 126.518,57 143.702,78 

CELKEM :         2.961.497,42            2.588.436,57          2.550.837,78 
 

Příznivější hodnoty, co se týše daňových příjmů se očekávají v letošním roce.  Měly by být dokonce vyšší 

oproti předcházejícímu roku uhruba o 10 %. Skutečnost plnění daňových příjmů rozpočtu na r.  2013 se 

teprve ukáže. Předběžně za období 01-04/2013 jsou daňové příjmy plněny na 30%, což je zhruba dle  

plánovaného rozpočtu. Mezi tyto příjmy patří i poplatky za odvoz domovního odpadu, ze psů i správní 

poplatky.      
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CO  je zahrnuto v rozpočtu na rok 2013 

     V roce 2013 byl sestavován rozpočet jako vyrovnaný s objemem příjmů 4.800.000,-Kč  a výdajů rovněž 

4.800.000,-Kč.  Ve výdajích jsou zahrnuty tyto položky: výstavba komunikací  u p. Juhaňáka a p. Braunera, 

parkové úpravy u dětského hřiště, zakoupení  nových vitrýn, laviček, odpadových  košů, sekačky. Tato 

investice bude převážně kryta dotačními prostředky. Dále výměna oken i dveří u hasičské zbrojnice. Byl  

zakoupen dům čp. 8 (po p. Bojanovském) a následně je již uhrazena projeková dokumentace k celkové 

rekonstrukci. Dům bude sloužit k volnočasovým aktivitám dětí, mládeže i dospělých. Je požádáno  o dotaci 

na koupi dopravního automobilu pro jednotku SDH. Dále výdaje na veřejně prospěšné práce, provozní 

výdaje, opravy, energie, mzdy, oslavy, výroba obecních symbolů aj.                                                         (AS)   

  

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v Kč)  

 

Příjmy celkem  

Třída Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 

 Plnění 

k 31.12.2012 

%Plnění 

k upravenému 

rozpočtu 

1-Daňové příjmy 3.290.500,00 31.300,00 3.321.800,00 3.268.622,74 98,40 

2-Nedaňové příjmy    741.700,00 8.800,00 750.500,00 723.539,07 96,41 

3-Kapitálové příjmy      60.000,00 -7.700,00 52.300,00 52.215,00 99,84 

4-Přijaté transfery 107.800,00 22.400,00 130.200,00 130.580,00 100,29 

Příjmy celkem 4.200.000,00 54.800,00 4.254.800,00 4.174.956,81 98.12 

Příjmy po konsolidaci 4.200.000,00 54.800,00 4.254.800,00 4.174.556,81 98,11 

 

Výdaje celkem               

Třída  Schválený 

rozpočet 

Rozpočtová 

opatření 

Upravený 

rozpočet 

 Plnění 

k 31.12.2012 

% Plnění 

k upravenému 

rozpočtu 

5-Běžné výdaje 3.118.200,00 125.800,00 2 992.400,00       2.852.598,38  95,33 

6-Kapitálové výdaje 1.081.800,00 180.600,00 1.262.400,00 1.100.368,00 87,16 

Výdaje celkem 4.200.000,00 54.800,00 4.254,800,00 3.952.966,39 92,91 

Výdaje po konsolidaci 4.200.000,00 54.800,00 4.254.800,00 3.952.566,39 92,90 

                                                                   

 

Plánované  kulturní  akce  2013 
 
22. červen               Oslavy výročí obce  
6. červenec             Dětský den 
31. srpen                 Hledání pokladu 
21. září           Krojované hody 
18. říjen             Setkání s důchodci   
1. prosinec              Zahájení adventu,          
                                  rozsvícení vánočního       
                                  stromu 
                                  a Mikulášská nadílka 
jppppejjjjjkkkkkkkkO oslavám 2.obc 
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JAK SE LÉTÁ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA KOŠTĚTI            

                                                                                                                                        Filipojakubská noc 

nebo také Valpuržina noc je 

jednou z magických nocí, kdy prý 

mají zlé síly větší moc než jindy. 

Lidé věřili, že v povětří poletuje 

spousta čarodějnic, které se slétají 

na sabat. Proto se této noci říká – 

noc čarodějnic. Čarodějnice nebo 

také čarodějové byli podezříváni 

se spojení s ďáblem, který měl za  

jejich pomoci šířit zlo.      Proti 

uhranutí a kouzlům čarodějnic se 

lidé odedávna snažili bránit. 

Kropili dobytek i místnosti 

svěcenou vodou, na dvůr 

zapichovali trnkové pruty a 

košťata. Jedním z prostředků, jak 

se před čarodějnicemi ochránit, 

bylo i pálení ohňů. Postupně se tento velmi starý obřadní zvyk proměnil v „ pálení čarodějnic ‘‘, jak je 

známe dnes. Na čarodějnické řádění se všichni v naší mateřské škole moc těšíme a vždy se na ně důkladně 

připravujeme. V tento den jsme přišli do školy převlečení za čarodějnice a čaroděje, vlastně přiletěli na 

koštěti, což byla podmínka účasti. K přistání nám byla vyhrazena plocha v prostorách mateřské školy. Po 

důkladném nalíčení jsme zasedli do kouzelného kruhu a procvičili si všechny zaklínací formule. Před 

odletem na sabat jsme se posilnili kouzelnými lektvary. Žlutý lektvar nám dal sílu, zelený schopnost dobře 

řídit koště, po červeném bychom neměli spadnout do močálu a po požití černého lektvaru nás čekal 

příjemný a hluboký spánek. Po nasednutí na košťátka a odstartování jsme vlétli do místních hvozdů, přelétli 

nad dračí slují, nad močálem pozorovali tančící bludičky. Po zvládnutí klikaté cesty jsme byli v cíli. Košťata 

jsme zaparkovali a tančili čarodějné tance. S čarodějnicí Kadimůrou jsme plnili kouzelné úkoly a soutěže.                                     

Po splnění všech úkolů na nás čekalo občerstvení v čarodějnickém baru. Odměnou za splněné úkoly byl 

dětem letecký průkaz čarodějnice a pamětní diplom. Bylo to opravdu kouzelné dopoledne. Děti byly 

spokojeny a my, dospělí jsme měli dobrý pocit, že jsme pro ně zase něco zajímavého připravili. Kouzelné 

čarování nám rychle uběhlo, ale zážitky budou mít velké i malé čarodějnice ve své paměti mnohem déle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                            (Jarmila Peřinková) 

Myslivecké sdružení  má nové vedení 

     V současnoti má naše myslivecké sdružení  celkem 17 členů. 

Valnou hromadou byl zvolen nový předseda a hospodář. 

Předseda: Cerhák Miroslav, Myslivecký hospodář: Novák Josef. 

V letošním roce máme záměr  na myslivně dodělat sociálky a do 

budoucna plánujeme novou střechu. 

Odstřel, rok 2012: srnčí 28 ks ( 14 ks srnec, 14 ks srna a srnče) 

černá 4 ks,  zajíc 58 ks,  bažant 34 ks,  liška 13 ks             (MC)       
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Divadlo Waltr 

       V minulém roce se v naší obci pozvolna 

začala vytvářet skupinka dětí se zájmem o 

divadelní činnost. Jak jste mnozí mohli 

shlédnout, zvládly secvičit dvě vystoupení. 

Poprvé vystoupily „na prknech“ při setkání 

s důchodci, kde sehrály krátkou pohádku „O 

chytrém ševci a hloupých čertech“. Jejich 

druhým počinem byl živý betlém, se kterým je 

bylo možno vidět při zahájení adventu. Obě 

hry byly protkány i zpěvem. V současné době 

děti opět nezahálí. Po malém náboru má 

divadelní spolek Waltr, jak si oficiálně říká, 

již deset členů a stále doufá, že to ještě není 

konečná. Pokud vše půjde tak krásně jako doposud, lze předpokládat, že se ještě v letošním roce dočkáte již 

dalšího a současně mnohem delšího představení, jímž by měla být pohádka o 4. dějstvích Ludmily Noskové 

„Jak Ondra ke štěstí přišel“. Ta nás zavede nejen do královské komnaty, ale i dračí sluje.   A jak již bylo 

zmíněno výše, dveře souboru jsou stále otevřeny, takže pokud je vám více jak 6 let a máte zájem se 

jakkoliv spolupodílet na činnosti, jste srdečně každé úterý od 16 hod. vítání na schůzkách v kulturním 

domě.                                                                                                                                                           (LK)                                                                                                                                                                                   

Co se v naší obci událo 

                                                Hody 22. 9. 2012, naše Krojovaná chasa          
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Fotbal staré gardy 

      V sobotu 21. 7. 2012 se konal ve 

Valtrovicích na místním hřišti  již 6. 

ročník  fotbalového turnaje staré gardy. 

Utkala  se mužstva z Velkých Kunětic, 

Slupu, Valtrovic a Havířova.         

      K občerstvení bylo připraveno 

spousta jídla, pití a výborných dobrot. 

Děti si tu určitě užily i na skákacím 

hradu. V pátek večer sice pršelo, ale 

v sobotu oblohou prosvitlo občas i 

sluníčko, což bylo pro všechny velice 

příjemné a povzbuzující, hlavně pro 

naše fotbalisty. Hrálo se na hřišti až do 

podvečerních hodin. Závěrem proběhlo 

slavnostní ukončení a předání pohárů.  Akce se vydařila a určitě se všichni těšíme na další ročník 

fotbalového turnaje staré gardy.   Celkové pořadí: 1. Havířov,  2. Valtrovice, 3. Slup, 4. Velké Kunětice. 

 

MÍSTNÍ HASIČI BODOVALI 
       Dne 18. května 2013 se naši hasiči, jak muži, tak mladší dorost (mládež) zúčastnili okrskového kola 

v požárním sportu. Při hojné účasti deseti družstev mužů a pěti družstev mládeže  naši hasiči odvedli dobrou 

práci. Muži vybojovali po delší době  1. místo. Mládež předvedla, že to  s tímto sportem myslí vážně a opět 

dovezla krásné 2. místo.   

     Naši hasiči by se rádi zúčastnili ještě někoka akcí, jako např. O pohár starosty v Hevlíně a  v Hrádku. Při 

příležitosti výročí 130 let SDH Slup,  bude pořádat obec Slup již tradičně jedinou noční soutěž   O mlynářův 

pohár. Dále by se jako každý rok zúčastnili několika cvičení v rámci trénování zásahu, jak denního, tak 

nočního. Jsou to tzv. námětová cvičení, kde se zkouší připravenost jednotek. 

     Také se zúčastňují akcí odehrávající se v naší obci. S těmito aktivitami  budou i nadále rádi pokračovat. 

Jak již bylo v minulém Zpravodaji psáno, naši hasiči se stále zabývají sběrem elektroodpadu. Jedná se o 

starou elektroniku, pračky,  ledničky, aj. V letošním  roce,  pokud bude našim hasičům  schválena dotace, by 

chtěli pořídit pro větší bezpečnost posádek nové auto (dodávku) a vyměnit ji za starší, ale spolehlivý  vůz  

(avia). 

     V současné době je v jednání dohoda 

s hasiči z Hevlína a naše mládež by 

mohla vyrazit na třídenní výlet do 

přírody.                                           (FŠ) 

VODĚ ZDAR, OHNI ZMAR!                                                                                            
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Setkání s důchodci  

19. října 2012 

 

 

 

    Slavnostní zahájení adventu 
 a rozsvícení vánočního stromu 

 2. prosince 2012  
        proběhlo v 16.00 hod. u dětského 

hřiště, zahájením starostou obce a 

farářem s požehnáním věnců. 

       S krátkým kulturním programem 

vystoupily děti z mateřské a základní 

školy. Již podruhé v roce 2012 

předvedly děti z divadelního souboru 

Waltr své vystoupení.        

      Viděli jsme tak živý betlém 

s pastýři, mudrci, Josefem, Marií a 

děťátkem.  K občerstvení  byl  horký čaj 

a svařené víno,  pečená klobása. 

         

      

 Valtrovický tradiční MASOPUST   

      se konal v sobotu 9. února 2013. Již od deváté 

hodiny ranní se vydal  za doprovodu kapely Skaláci 

masopustní průvod obcí.  Maškary si užívaly celý den 

zábavu, tanec a výborného přijetí od místních občanů. 

Večerní masopustní zábava začínala ve 20.00 hod. v 

místním kulturním domě. K tanci a poslechu hrála 

hudební skupina „DUO-DREAMS“. Všichni se 

výborně bavili.                                                       (AS) 
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DĚTSKÝ 
KARNEVAL 

HAPPY  DAY 

     Nedělní odpoledne 21. 4. 2013 

se valtrovické děti opravdu bavily. 

Do společných a zábavných her 

kejklíř Jonáš zapojil nejenom děti, 

ale také maminky a tatínky. Děti 

tak mohly vidět žonglování s 

jablky a co víc...i s noži. To už měl 

strach o svého tátu i malý Jakub. 

Vše nakonec dobře dopadlo, bez 

zranění. Dále si děti zatancovaly a 

pak vytvořily dlooouhého hada. Přišlo i na překvapení.....a byl to vyčarovaný DORT. Nakonec byly děti 

odměněny gumovým zvířátkem a sladkostí. Děkujeme za zábavu kejklíři Jonášovi a DJ Izzimu, i za 

pohoštění rodičům na společný stůl. Všem se zábava moc líbila a těšíme se v příštím roce opět na dětském 

karnevalu.                                                                                                                                                      (AS) 

                      Mikroregion Dyje (Svazek obcí Dyje) 

     Se rozkládá na území okresu Znojmo a tvoří ho sedm obcí. Zakladatelé 

dobrovolného svazku obcí, ve smyslu ustanovení §46 odst.2. písm. b) 

zákona č.128/2000 Sb, byly obce 

DYJÁKOVICE, HRÁDEK, JAROSLAVICE, KŘÍDLŮVKY, SLUP, 

STRACHOTICE a VALTROVICE. 

       
         Tyto obce prostřednictvím svých zastupitelstev delegovaly vůli založit svazek za účelem realizace 

strategického plánování udržitelného rozvoje v dohodnutých oblastech společných zájmů. Zakladatelská 

smlouva byla registrována u patřičných územních orgánů v závěru roku 2003.  (čerpáno z www.sodyje.cz) 
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VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 

 

     V neděli  odpoledne dne 19. května 2013 proběhlo v kulturním domě slavnostní VÍTÁNÍ 

OBČÁNKŮ, přivítání nových občánků naší obce do života. Starosta obce Mgr. Luděk Lahner přivítal osm 

občánků - Jakuba Hotáka, Kristýnu Jedličkovou, Matyáše  Seitera, Lauru Debnárovou,  Marka 

Miroše,  Andreu Kalinovou,  Emu Suranovou a  Ondřeje Czernaie.  Všechny děti srdečně vítáme do řad 

spoluobčanů naší obce a přejeme jim šťastný a radostný život mezi námi.                                                  (AS)                                                                          

 
Otvírací doba v místním POHOSTINSTVÍ  během oslav  k výročí obce Valtrovice 

22. června a 23. června 2013 
SOBOTA  22. 6. 2013 

     Změna otevírací doby v Pohostinství. V sále kulturního domu proběhne výstava fotografií. V prostorách 

pohostinství bude probíhat ochutnávka vín.  V tomto  případě nebude v pohostinství žádné posezení. Bude v 

provozu pouze výčepní bar, který bude fungovat stejným způsobem, jako venkovní výčepní vůz u kostela. 

Při přízni počasí večerní zábava proběhne také venku a Pohostinství bude po ukončení ochutnávky vín 

uzavřeno.  Otevřeny v kulturním domě zůstanou pouze toalety. V provozu poté zůstane pouze venkovní 

výčepní vůz. 

  NEDĚLE 23. 6. 2013 

Pohostinství bude otevřeno od 9:30h celý den bez polední zavírací doby. 

Děkuji za pochopení.   Josef Sklář 

 

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. 
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Potřebujete vyřídit stavební povolení?    Když se řekne stavební povolení, 

vybaví se mnohým zdlouhavé vyřizování formalit, které vyžaduje nejen dostatek času, ale také trpělivosti a sil. 

Při stavbě či rozsáhlejší rekonstrukci se ale bez potřebné dokumentace neobejdete. Co všechno potřebujete 

k vyřízení stavebního povolení a jak dlouho obvykle zpracování podané žádosti trvá? O tom se můžete 

dozvědět více na následujících řádcích. 

     Vyřízení stavebního povolení není snadnou záležitostí. V souvislosti s náročností zpracování potřebné 

dokumentace se celková doba získávání povolení může protáhnout klidně i na půl roku a více. Konkrétní legislativní 

informace ke stavebnímu povolení předkládá zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění novel.  Zde také naleznete výčet situací, kdy není stavební povolení vyžadováno. 

Stavební povolení, nebo pouze ohlášení stavby?    Pokud se chystáte stavět dům, jehož zastavěná plocha 

nepřesáhne 150 m
2
, pak si vystačíte s pouhým ohlášením o záměru příslušnému stavebnímu úřadu. Daná budova 

musí být v souladu s územně plánovací dokumentací a také nesmí vyžadovat realizaci nové infrastruktury. Stavební 

povolení pak potřebujete ve všech případech, co nespadají pod výše uvedené podmínky k ohlášení. V obou situacích 

je nutná součinnost sousedů, od kterých je třeba získat písemný souhlas se stavbou (u ohlašovací povinnosti) nebo 

jsou přímo účastníky řízení (u stavebního povolení). 

Dokumenty nutné k vyřízení stavebního povolení   K žádosti o vydání stavebního povolení je nutné připojit 

následující dokumenty: 

 doklad o vlastnictví nemovitosti, jíž se stavební povolení týká 

 projektovou dokumentaci – zahrnuje informace o umístění stavby, záznamy o přípojkách a vnitřních 

rozvodech, musí ji vypracovat pouze technik nebo architekt, lze pořídit i typové projekty, doporučuje se však 

nechat vyhotovit vlastní 

 vyjádření účastníků stavebního řízení – mimo sousedů to může být dle povahy prostředí i odbor dopravy, 

odbor životního prostředí, hygienická stanice, plynárny, elektrárny apod. 

 prohlášení o odborném dozoru kvalifikovanou osobou, pokud budete dům stavět svépomocí 

Samotný formulář žádosti pak získáte na libovolném stavebním úřadě, případně na internetu. K posouzení a 

vyřízení by mělo dojít ve lhůtě 30 dní, avšak počítejte s tím, že než seženete všechny nutné podklady, může to 

trvat i několik měsíců, jak už bylo zmíněno výše. 

Stavební povolení za vás může vyřídit externí firma 

Nemáte-li čas nebo chuť potřebnou agendu vyřizovat, může se o všechny administrativní úkony postarat odborná 

firma, často je taková nabídka součástí developerských možností. V takovém případě zmocníte jiného člověka v této 

věci, který za vás vykoná vše potřebné. Jistou úlevu do budoucna přináší i plány předpokládající možnost částečné 

digitalizace procesů spojených právě se získáním stavebního povolení. 

Administrativa, která je s realizací stavby spojená, je poměrně náročným úkonem. Pokud si však předem 

rozplánujete jednotlivé návštěvy potřebných institucí, podobně jako při změně trvalého bydliště, pak vše zvládnete 

mnohem rychleji a snadněji.                                                                             (čerpáno z www.chytre-bydleni.cz ) 

Stavební povolení …….. s vtipem   

Zvířátka v lese se dohodla, že si postaví sídliště. Do města na příslušné úřady půjde liška, ta je dost fikaná, všechna potřebná potvrzení a 

povolení rychle vyřídí, řekla si zvířátka. 

A tak tedy liška šla. Přešel den, dva, týden, měsíc a po měsíci se liška vrací se stáhnutým ocasem a celá zničená říká: "35 potvrzení mám, je to 

36, poslední se mi už vyřídit nepodařilo. 

Tak se do města vydá medvěd. Ten jako nejsilnější v lese určitě zařídí, abychom tu měli sídliště, přemýšlela zvířátka. Přešel den, dva, týden, 

měsíc a po měsíci se medvěd celý vystresovaný a vyhublý vrací a říká: "35 potvrzení mám, jen to 36, poslední se mi už vyřídit nepodařilo." 

Zvířátka se už pomalu smiřují s tím, že budou dál bydlet v podmínkách nedůstojných pro zvíře 21. stolení, když tu najednou řekne oslíček:            

„Já bych to zkusil vyřídit!" 

Ostatní zvířátka se začnou smát a říkají: "Ani liška se svým intelektem a ani medvěd z pozice moci to nedokázali vyřídit, už jen ty to dokážeš!" 

Ale oslík se těmito řečmi nedal odradit a vydal se do města. 

Za tři dny se zvířátka vzbudila kvůli velkému ruchu a vidí, jak už z dálky jde osel a mává se všemi potvrzeními. Za zády mu jedou bagry, jeřáby, 

nákladní auta s pískem a ostatním stavebním materiálem. 

Zvířátka se nestačí divit a ptají se osla, jak se mu to podařilo vyřídit. 
"Velmi jednoduše," říká osel, "přijdu na úřad, otevřu první dveře - spolužák, druhé dveře - spolužák, třetí dveře - spolužák..." 

http://www.chytre-bydleni.cz/zmena-trvaleho-bydliste-se-da-zvladnout-bez-zbytecnych-komplikaci
http://www.chytre-bydleni.cz/
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