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Střípky z historie Valtrovických hasičů
První zmínky z historie pochází z roku 1899.
Po osídlení pohraničí začali v obci pracovat
první čeští hasiči bratři Kašparovi, Lukáš, Černaj
a další noví obyvatelé, později již nebyli aktivní.
V 70. letech za podpory tajemníka MNV Rolense
opravili mladí Merka, Švrček, Jedlička, Vinterlik a
bratři Kortišovi hasičskou zbrojnici - okna, dveře,
podlahy, omítky a začali aktivně vyvíjet požární
činnost, MNV zakoupilo novou hasičskou
stříkačku, kteru v roce 2011 OÚ nahradil novou.
Postupně se přidávali další členové - předseda
Černý, Prokeš, velitel Sližík, Bojanovský, Kubíček, Sklář, Marek, Šváb, Juhaňák a jiní. V polovině 70. let
přibyla i dívčí devítka Juhaňáková, Blažková, Leikepová a další . V době rozkvětu měl sbor kolem 30 členů.
Aktivně se zúčastňovali všech okrskových soutěží, několikrát se umístili na předních místech. Pernamentně
udržovali starobylou koňskou stříkačku. Po roce 2000 dochází k další generační výměně sboru. Nastupují
mladí Šindelář, Jedlička, Sližík, Krause, Živčák, Synek, Válek, Kavka a jiní. Později přibyla i družstva
dorostenek a žáků, kteří se v soutěžích úspěšně umisťují.
(MF)
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ZEPTALI JSME SE NAŠEHO STAROSTY
Rok se nám nachýlil do své poloviny. Na podzim nás čekají komunální volby a my jsme vyzpovídali
našeho starostu.
1. Pane starosto, končí jedno volební období a na podzim začíná další. Jak se díváte zpět na vaše začátky
starostování a zda-li budete kandidovat v nastávajících volbách?
K těm začátkům bych uvedl především, že když jsem nastupoval na post starosty nevěděl jsem co mě vlastně
všechno čeká. Je to velice zodpovědná funkce. Rovněž nebylo lehké navázat na práci bývalého starosty
pana Králíka, který měl s touto funkcí letité zkušenosti. Podařilo se mu během jeho starostování vybudovat
spoustu užitečných věcí, které slouží nám všem. No a jestli budu kandidovat v nastávajících volbách tak asi
ano, protože si myslím, že od rozdělané práce se neutíká a máme ještě co dodělávat a vylepšovat.
2. Pokud budete zvolen opětovně do čela obce, co byste chtěl udělat pro další rozkvět obce?
Nepředbíhejme, volby jsou teprve před námi a uvidíme, jak to všechno dopadne. V letošním roce naší obci
končí interní dokument, který se jmenuje ,,Program rozvoje venkova“. Tento dokument byl vypracován na
léta 2009-2014. Zde jsou navrženy akce, projekty, které by bylo vhodné v obci zrealizovat, obnovit atd.
Podařilo se zrealizovat např. z kulturních akcí vítání občánků, setkání s důchodci, vedení obecní kroniky.
V loňském roce byl naší obci udělen znak i prapor. Z investičních akcí výměna oken a dveří v mateřské
škole, kulturním domě, obecním úřadě, byty čp. 109, 110, vybudování dětského hřiště, komunikací a takto
bych mohl pokračovat dál. Do vypracování nového dokumentu bych si přál, aby byla přizvána širší
veřejnost, která by mohla přispět svými návrhy a nápady, co by přispělo k rozkvětu naší obce.
3. Pane starosto je něco negativního co Vám třeba vadí v obci a co byste doporučil změnit?
Trápí nás například vandalství a to především sprejerství. Další problémy nám dělají domácí čtyřnozí
mazlíčci, setkáváme se s tím, že nám svévolně pobíhají po obci a ohrožují především naše děti i
spoluobčany. K negativním věcem bych uvedl taktéž vykrádání kontejneru na železo, který je umístěn za
trafostanicí. Do budoucna bude nutné tento pozemek oplotit nebo kontejner přemístit do dvora obecního
úřadu. Jedním z nešvarů je také požívání alkoholických nápojů u místního obchodu Jednoty. Já osobně
nemám nic proti tomu, aby si chlapi po práci vypili to pivo, ale problém nastává, když tady tráví velkou část
dne a nezůstane u toho jednoho či dvou piv. Každý máme jinou schopnost zadržovat vypité množství tekutin
v těle, ale i tak si myslím, že v delším časovém horizontu musíme všichni někde vykonat svou tělesnou
potřebu. Jelikož Jednota nedisponuje toaletním zařízením pro veřejnost, musí dojít k vykonání potřeby
v jejím blízkém okolí. Rovněž si myslím, že toto jednání není dobrým příkladem pro děti, které chodí okolo
obchodu.
4. Před dvěma roky se vybudovalo dětské hřiště, máte v plánu ještě něco pro děti vybudovat například
kluziště?
V tomto volebním období jsme se pokoušeli dvakrát získat podporu z nadace ČEZ na multifunkční hřiště,
které je možno v zimních měsících i ledovat, ale žel neúspěšně. Realizace tohoto hřiště je dosti finančně
náročná, proto se snažíme na tuto akci získat finanční prostředky prostřednictvím grantů, abychom nezatížili
obecní rozpočet. Ještě když jste zmínila kluziště, je zde další možnost a tou je vybudování rybníku nebo
mokřadu za závlahovým kanálem směrem ke sklepům ,,v palaší“, ale zde jsme narazili na problém
s pozemky, kdy tato lokalita je rozdělena na spoustu uzoučkých pozemků. Problémem jsou především
pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR nyní respektive Státního pozemkového úřadu ČR. Se
soukromými vlastníky bychom dospěli k nějaké dohodě, ale při jednání se státní institucí mi bylo řečeno, že
pokud by došlo k prodeji tak se cena za m2 pohybuje kolem 200,- Kč/m2 a při směně je to poměr 1:5. Takže
jednání jsou zatím na mrtvém bodě a uvidíme, jak se ledy pohnou dále.
5. V posledních letech se uskutečňují různé společenské akce, např. setkání s důchodci, rozsvícení
adventního stromu …. máte v plánu ještě něco jiného? Například někde mají topinkiádu, jinde slanosti
chleba atd.
Co se týká kulturních akcí, máme představu uspořádat u nás bramborové slavnosti, které by byly spojeny
s vytvářením pokrmů z této plodiny. Zatím zůstává pouze u návrhu. Je to vše organizačně náročné a zároveň
musíme zvážit, jakou formou by se tato akce pojala. Dále by záleželo na sponzorech, kteří by mohli dodat
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vstupní suroviny, uvidíme, je to hudba budoucnosti. V letošním roce nám přibyla další nová kulturní akce a
tou byl I. Valtrovický košt. Do kulturního dění nám rovněž přispěl divadelní soubor ,,Waltr“ se svojí
pohádkou Jak Ondra ke štěstí přišel.
6. Valtrovice se chystají na kopání kanalizace, v jaké fázi tato akce je?
V současné době dochází k výběru zhotovitele na tuto akci. V harmonogramu prací se předpokládá, že
stavba bude zahájena v měsíci srpnu – září 2014. Připojování domácností na kanalizační síť bude probíhat,
až v roce 2015. Vím, že realizace tohoto projektu bude náročná pro nás všechny, ale i přesto pevně věřím, že
se nám podaří celou akci dotáhnout do zdárného cíle.
7. Vrátím se ke končícímu volebnímu období, co se vám povedlo a také nepovedlo během tohoto období
zrealizovat?
Když provedu malou rekapitulaci, začnu tím, co se nám podařilo. Dovybavili jsme naši jednotku SDH
věcnými prostředky a cisternovým vozidlem CAS 25. Provedla se výměna oken a dveří v kulturním domě.
Vybudovalo se nové dětské hřiště, u hasičské zbrojnice se vytvořila odpočinková a klidová zóna. Opravily se
povrchy dvou místních komunikací, v obci byl doplněn nový mobiliář. Opravila se budova mateřské školy,
kdy došlo k zateplení obvodového pláště a vytvořením nové fasády, odizolovalo se obvodové zdivo.
Domácnostem byly pořízeny kompostéry na bio odpad. Zaměstnávají nás i obecní lesy kde byly vysázeny
další stromky a zeleň kolem těchto mladých stromků se musí vyžínat. V současné době finišuje rekonstrukce
domu č.p.8 na ,,Dům volnočasových aktivit“. Dále během měsíce června bude realizován projekt
protipovodňových opatření v rámci DSO Dyje. Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo získat
historický majetek obce a to od Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR. Z pozemkového fondu jsme získali zpět
pozemky o výměře necelých 24 hektarů, které jsme pronajali zemědělsky podnikajícím subjektům, kdy nám
z tohoto pronájmu plynou finanční prostředky do obecního rozpočtu. Lesy České republiky, nám vydaly 40
ha lesních pozemků. Pokud by se nám nepodařilo zapsat tyto pozemky na list vlastnictví obce do konce
března roku 2013, dle zákona by tyto pozemky zůstaly natrvalo v majetku státu. Dále mě napadá již
zmiňovaná splašková kanalizace, která je před námi a realizovat ji budeme společně se sousední obcí
Křídlůvky. Z kulturních akcí zmiňuji loňskou oslavu výročí obce, kterou se nám podařilo zorganizovat. No a
co se prozatím nepovedlo, je to například získání finančních prostředků na zateplení obecních bytů. Bude
potřeba vyčkat na vypsání vhodného dotačního titulu, kde bychom mohli podat žádost o podporu na tento
projekt.
8. Co by jste chtěl vzkázat občanům vaší obce?
Chtěl bych jim především poděkovat za podporu, kterou mi dali v uplynulém období. K nastávajícím letním
měsícům bych jim popřál příjemné prožití dovolených a ať se zase všichni po prázdninách ve zdraví
sejdeme. Rovněž bych chtěl poděkovat všem spolkům i zastupitelům obce za spolupráci při pořádání
různých akcí. Ještě mi dovolte, abych poděkoval panu faráři Pavlu Sobotkovi za čas, který nám věnoval při
účasti na společenských akcích.
(ptala se SMa)
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Drazí přátelé,
chtěl bych ze srdce poděkovat za sebe i farnost Valtrovice Vám všem, kteří jste svou sms či další
propagací a aktivitou podpořili v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v r. 2013
kostel sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích.
Protože 1. cena je spojena s finanční částkou 150.000,- Kč, je to pro naši pohraniční farnost ohromná
pomoc. Chtěl bych ocenit zvláště Vaši solidaritu a otevřené srdce. I když se možná s mnohými osobně
neznáme, o to větší radost máme, že jako křesťané tvoříme jednu velkou Boží rodinu, kterou spojuje
vzájemná láska k Bohu a skrze ni i mezi sebou navzájem.
Rád bych Vám všem tedy poděkoval tím největším, co může kněz nabídnout, a to je slavení mše
svaté za Vás dobrodince, na kterou Vás také tímto zvu.
Slavná poutní mše svatá bude 22. 6. 2014 ve 14.00 hod ve Valtrovicích, hlavní celebrant a kazatel
bude náš znojemský a vranovský děkan Jindřich Bartoš a po mši svaté bude zároveň oslava Božího Těla.
(Mši svatou bude zpěvem provázet Schola od sv. Mikuláše pod vedením Williho Türka). I pokud nebudete
osobně přítomni, věřím, že budeme duchovně spojeni.
Na farním účtu se již objevila odměna za 1. místo v soutěži, a to 150.000,- Kč, ze které bylo farní radou
odsouhlaseno předání daru 10.000,- Kč tesaři C.T., který měl velký podíl na opravě kostela sv. Jana Křtitele
v tesařské práci, kterou památkáři velice ocenili, a v současné době zápasí se závažnou chorobou a je
v nelehké životní situaci. Prosím také jeho jménem o modlitby.
V době prázdnin budou bohoslužby v neděli pravidelně v 11.00 hod. Ve všední dny bude vždy
upřesněno v nedělních ohláškách a na nástěnce.
V ostatních vesnicích když se slaví hody, tak je také slaví chasa a vesnice ve spojení s farností. Byl bych
rád, kdyby i ve Valtrovicích tomu tak bylo. Rád chase jako kněz požehnám, případně s nimi s farností
prožijeme rádi slavnost mše svaté. Prosím stárka, aby na to myslel, aby hody neztratily to, co k nim patří.
Chtěl bych také poděkovat mimo jiné panu starostovi Lahnerovi a paní Sochorové za dobrou spolupráci
a snahu dělat pro druhé to nejlepší.
S pozdravem a požehnáním P. Pavel Sobotka a ostatní kněží a jáhnové farního týmu Přímětice a Vranov
n.Dyjí

Do soutěže bylo přilhášeno 23 opravených památek z Jihomoravského kraje.
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Služby občanům
OBECNÍ ÚŘAD POSKYTUJE:
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 insolvenčního 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

Společenská kronika
Významná životní výročí v roce 2014
Kratochvílová Marie

Leden

Juhaňáková Ilona
Kolková Šarlota
Stašek Antonín
Vokáč Václav
Únor
Králík Milan

80
79
77
65

60

Srpen

Sližíková Marie
Suranová Miroslava
Oršuliaková Alena

99
60
60

Září

Rosotová Regina
Kortiš František
Lukáš Miroslav

65

Březen
Šindelář František
Duben

70

Mařica Jaroslav

80

Vanek Josef
Vaněk František
Květen

70
60

Juhaňák Vincenc
Pacík Josef

87
80

Czernaiová Anna
Červen

76

Juhaňáková Anna
Černaiová Hana

76
65

75
65
65

Říjen

Hrabinová Zdeňka
Sklářová Dana

78
60

Listopad
Šindelářová Marie
Ondrušíková Drahomíra

65
60

Vokáčová Marie

93

Prosinec

Juhaňáková Maria

79

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí v rodině a radosti z vnoučat.
NAROZENÍ:
2013 Nikolas Čuport
Hönigová Jana
2014 Aneta Ney
Viktor Mareš

ÚMRTÍ:
2013 Alois Dvořák, věk 67

Vzpomínky–II.
Už je to rok, co se připravovala slavnost 770 let výročí naší obce Valtrovice. Oba dny byly náročné
asi pro všechny, kdo se na této akci nějak podíleli. Počasí nám přálo a výsledek stál za to. Chodila jsem
mezi lidmi a potkávala ty, které jsem roky neviděla. Některé jsem poznala, jiné ne. Když jsem
6
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procházela v kulturním domě výstavou fotografií uvědomila jsem si, kolik z těch lidí jsem znala osobně
a jak se za ta léta změnily naše domy i veřejná prostranství obce.
V neděli při mši svaté jsem poslouchala slova opata, který mj. sděloval, že se lidé nejvíce poznají při
práci, když jim jde o společnou věc, tehdy lidská pospolitost funguje nejlépe. Tak si říkám, milí
spoluobčané, ať nám to vydrží do příštího výročí naší obce.
(SMa)

Plánované kulturní akce 2014
28. 6.
sobota
19. 7.
sobota
30. 8
sobota
19. 9. - 20. 9.
pátek
sobota
8. 11.
sobota
21. 11.
pátek
30. 11
neděle
5. 12.
pátek
31. 12.
středa

Oslavy SDH
Místní hasiči si připomenou v letošním roce své 115 výročí založení.
Připraveno je bohaté občerstvení i soutěže na místním hřišti.
Fotbal staré gardy
Na místním hřišti si spolu zahraje fotbálek několik družstev přespolních
a samozřejmě naši.
Hledání pokladu
Soutěž pro děti s hledáním pokladu na místním hřišti.
Stavění máje a Krojované hody
19.9. Zdobení a stavění máje
20.9. Nejvýznamnější společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa
s kapelou od ranních hodin po obci zve občany na večerní hodovou zábavu v KD.
Valtrovické dohodky
Na prostranství u KD se bude kácet mája postavená na krojované hody. Večerní
zábava v KD.
Setkání s důchodci
Společné setkání s našimi seniory v KD spojené s vystoupením naších dětí .
K tanci a poslechu zahraje skupina NEZMAR TRIO.
Advent
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště.
Mikuláš
Tradiční mikulášská nadílka pro naše děti . Mikuláš, čert i anděl budou procházet
obcí a pro děti mají připraveno malé překvapení.
Silvestr
Silvestrovská zábava v KD.

Informace občanům, odkanalizování obce Valtrovice
Nejčastější dotazy:
Jsem připojen na obecní vodovod, platím vodné, chci se připojit na kanalizaci.
Budete platit stočné podle spotřeby vody na vodoměru. Cena pro rok 2013 činí 37,65 Kč/ m3.
Nejsem připojen na obecní vodovod, využívám vlastní studnu, chci se připojit na kanalizaci.
Budete platit stočné tzv. paušálem, jež činí 100 litrů / osoba x den. Cena pro rok 2014 činí 37,65 Kč / m3.
Znamená to tedy poplatek 3,77 Kč na osobu a den, za měsíc je to cca 113 Kč/osoba.
Nejsem připojen na obecní vodovod a chtěl bych se připojit během stavby kanalizace, jak na vodovod, tak
i na kanalizaci.
Je třeba mít projekt, jak na kanalizační přípojku, tak na vodovodní přípojku. Projekt na vodovodní přípojku
si můžete nechat zhotovit současně s projektem kanalizační přípojky. V tomto případě bude cena projektu o
500 Kč vyšší, tedy 2.618 Kč + 500 Kč. Výkopové práce pro napojení vody bude třeba v průběhu stavby
zkoordinovat s výkopem kanalizační přípojky. Orientační náklady na vodovodní přípojku: vodovodní
šachta, cca 5.000 Kč, napojení na vodovod cca 10.000 Kč, plus cena za výkopové práce. Následně budete
platit vodné a stočné dle spotřeby vody na vodoměru. Od letošního roku, při zřízení vodovodní přípojky,
hradí náklad na pořízení přípojkového pasu (cca 5.000 Kč) vlastník vodovodu – o tuto částku bude tedy cena
přípojky nižší.
7
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Je pro mě výhodné se připojit na kanalizaci přímo při výstavbě kanalizace?
V rámci stavby kanalizace obec hradí část výstavby kanalizační přípojky ve veřejném prostranství (pod
silnicí, chodníkem, v části zeleného pásu pod inženýrskými sítěmi). Průměrně se jedná o délku 4 až 5 m.
Majitel nemovitosti si hradí přípojku na soukromém pozemku, jde o výkopové práce a potrubí o průměru
DN 150 mm.
Zřizování nových kanalizačních přípojek po ukončení stavby kanalizace, bude dále plně hrazeno majitelem
nemovitosti.
Když se odmítnu napojit na kanalizaci?
Od 1. 8. 2010 je v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotvena povinnost zneškodňování odpadních vod ze žump,
ve kterých se shromažďují odpadní vody z objektů, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod, a rovněž povinnost vlastníka žumpy prokázat na výzvu vodoprávního úřadu zákonnost
tohoto zneškodňování. Doložit způsob likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem lze dokladem
o zaplacení o vyvezení žumpy, smlouvou s provozovatelem ČOV apod. Doklad je nutno uchovávat 3 roky.
Poznámka:
Pokud to není technicky možné, nemusí se majitel nemovitosti na kanalizaci připojit. Jde například o
vzdálené nemovitosti od kanalizace.
Bydlím v bytovém domě, jak je to s kanalizační přípojkou?
Pokud bytový dům vlastní obec, kanalizační přípojku zřídí obec. Stočné se rozúčtuje dle hlavního a
podružných vodoměrů.
Pokud je bytový dům v soukromém vlastnictví, část kanalizační přípojky zřídí obec a část si zřizují vlastníci.
Jestliže vlastníci neplatí paušál, stočné si mezi sebou rozúčtují sami na základě hlavního a podružných
vodoměrů.
Mohu odvádět splašky ze stávající žumpy přímo do kanalizace?
Ne, není to možné. Do kanalizace je nutné být napojen přímo kanalizační přípojkou, přepady ze žump
nejsou povoleny. Pokud má žumpa méně než 5 m v průměru, je možno skrze ni vést potrubí kanalizační
přípojky bez spojů.
(TJ)

Hospodaření v lesích v roce 2013
Obec Valtrovice hospodařila ve svých lesích nadále podle schváleného LHP (lesní hospodářský plán), který
byl vypracován na roky 2006 – 2015. Příští rok tedy končí platnost tohoto plánu a bude nutno nechat
vypracovat plán nový. Součástí tvorby LHP je posouzení stavu lesa na celém majetku, zjištění zásob dříví
v porostech a možností těžby s tím, že je zároveň stanovena povinnost zalesnění a výchovy porostů.
Podle současného plánu bylo možné do konce jeho platnosti (2015) vytěžit až 4.667 m 3 dříví a ani v roce
2013 nebylo této možnosti těžeb záměrně využito. Největší zásoby dříví k těžbě jsou v porostu těsně za
zavlažovacím kanálem vlevo od silnice k Formose, kde se sice již provedla částečná opatření ke snížení
zamokření, dosud se však nedokončila obnova dlouhodobě, více než 30 let zanedbané meliorační sítě, aby se
snížilo zamokření celé oblasti, které je na překážku budoucí těžbě.
Za celý rok 2013 bylo vytěženo pouze 141 m3 dříví a i nadále je záměrem vedení obce ponechat rezervu
v těžbě a tím i rezervu v příjmech pro obecní rozpočet na dobu budování kanalizace v obci.
Kvalitnější dřevo z této těžby, tedy kulatina olše, dubu a jasanu byla dodána firmě Progles, jednalo se o 45
m3, ostatní dříví, vláknina a palivo posloužilo občanům Valtrovic pro vytápění jejich nemovitostí. Z celkové
výše těžby byla převážná část a to 96 m3 vytěžena v porostu 2B7 v části podél zavlažovacího kanálu směrem
čerpací stanici, kde byla vytvořena mýtní úmyslnou těžbou další holina, ostatní dříví bylo vytěženo
v různých porostech těžbou nahodilou, zpracováním souší a případně zlomů.
Kromě těžby bylo také samozřejmě nutné vznikající holiny zalesnit. V roce 2013 bylo v obecních lesích
vysázeno 8.200 sazenic dubu letního, 1.800 jasanu ztepilého a 280 olše lepkavé. Většina těchto sazenic byla
vysázena do dvou pruhů holin vzniklých těžbou v roce 2013, právě na plochách podél zavlažovacího kanálu,
menší část pak byla použita na vylepšení ploch zalesňovaných v minulých letech.
Obě plochy holin byly vzápětí po zalesnění také oploceny na ochranu před okusem zvěří, což je rozhodně
nejspolehlivější způsob ochrany. Oplocování však není levnou záležitostí, 1 km oplocenky stojí podle
způsobu provedení kolem 40 – 60 tisíc korun, takže dvě oplocené plochy s délkou pletiva 580 m v loňském
roce stály obec více než 30.000 Kč. Jde o poměrně velkou částku, nicméně se tato investice rozhodně vyplatí
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v podobě rychle odrůstajících kultur a včasného zajištění vysazených porostů. Navíc krajský úřad
Jihomoravského kraje tuto činnost podporuje formou příspěvku na hospodaření v lesích, obec na toto
oplocení dostala příspěvek ve výši 20.300 Kč.
Kromě oplocování kultur vyplácí krajský úřad i příspěvek na zalesnění tzv. melioračními dřevinami, což
jsou v naší oblasti téměř všechny cennější listnáče, jako dub, javor, jilm nebo lípa. Na zalesnění dvou
uvedených pasek obec obdržela příspěvek ve výši 67.600 Kč, což opět pokrylo značnou část nákladů na toto
zalesnění. Díky tomuto odpovědnému přístupu krajského zastupitelstva jsou zajištěny nejen vyrovnanější
ekonomické výsledky vlastníků lesa, kdy příspěvky pomáhají vlastníkům, tedy i obcím s pokrytím vysokých
nákladů na pěstební činnost, ale je tím dosahováno i dlouhodobé zlepšování stavu lesů. Vyšší výsadbou
melioračních dřevin se zvyšuje podíl přírodě blízkého lesa, který je stabilnější a odolnější vůči nepříznivým
biotickým i abiotickým vlivům.
(Ing. Jelínek Petr, odborný lesní hospodář obce Valtrovice)

ppppejjjjjkkkkkkkkO oslavám 2.obc

ZAHRADNÍ SLAVNOST S KLAUNEM HOPSALÍNEM v Matařské škole
ve Valtrovicích
Do naší mateřské školy přijela 21.
května 2014 velmi vzácná návštěva,
Klaun Hopsalín a děti ze sousední
školičky ze Slupi. Klaun Hopsalín si
s sebou přivezl nové letní vystoupení
– Námořnická výprava s Hopsalínem
- a před dětmi se objevil jako
námořník. To bylo údivu a těšení se
v dětských očích i na jejich
tvářičkách. Představení začalo …Děti
předvedly Hopsalínovi, jak každé
ráno vítají sluníčko. Když nesvítí,
volají na ně s paní učitelkou
písničkou – Na jaře -. Při našem
setkání svítilo a hřálo krásně, byl už téměř letní
den. Zahradou se neslo volání na sluníčko a
ozývalo se mnoho dětských hlásků. Všechny oči
dětí se upínaly k Hopsalínovi, když se snesl déšť
obrovských duhových bublin. Společně tančili na
veselé písničky a s radostí se účastnili všech
námořnických soutěží. Než jsme se probrali z úžasu
kolik nového a zajímavého se událo, blížil se konec
vystoupení. V závěru zahradní slavnosti byly
předškolní děti z obou mateřských škol pasovány
na školáky samotným Klaunem Hopsalínem a
radost z upevněných šerp byla nedozírná. Škoda, že
čas nejde zastavit. Všichni se však budeme těšit na
další báječné setkání, které plánujeme na podzim, s Klaunem Hopsalínem a kamarády ze Slupi.
Jarmila Peřinková
9
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V roce 2013 myslivci odpracovali 800 brigádnických hodin
Myslivecké sdružení v naší obci má v současnosti 15 členů,
kteří hospodaří na výměře 1 172 hektarů honební plochy.
V loňském roce jsme odpracovali 800 brigádnických hodin
rekonstrukcí myslivecké klubovny, nebo v revíru na opravách
mysliveckých zařízení. Na podzim jsme uspořádali 4 společné
hony, na kterých bylo uloveno 32 zajíců a 30 bažantů. Dále
jsme ulovili 28 kusů srnčí zvěře a 3 divoká prasata. Celoročně
se věnujeme lovu dravé zvěře, ulovili jsme 13 kusů lišek a 2
kuny. Každoročně od podzimu do jara přikrmujeme zvěř
drobnou a spárkatou, přesto nám stavy zejména bažantů a
zajíců neustále klesají. Myslivecké sdružení v současné době
vlastní 5 lovecky upotřebitelných psů.

(MC 30.4.2014)

Co se v naší obci událo
Uplynul již jeden rok, co se v naší obci konaly Oslavy 770 let od první písemné zmínky o obci
Valtrovice. Oslavy proběhly ve dnech 22. a 23. června 2013.
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NAŠE KROJOVANÁ CHASA 21. září 2013
ROK 2013 OČIMA MÍSTNÍCH HASIČŮ
Jako každým rokem se naši hasiči zúčastnili
několika cvičení, kde si vyzkoušeli dovednosti
v případě opravdového požáru. Mladší dorost
dne 18. 5. v okrskové soutěži, které se
pravidelně účastní 8 družstev, získal krásné 2.
místo. Naši muži po vynikajícím výkonu
získali prvenství.
13. 7. u příležitosti 110. výročí obce Slup,
družstvo mužů skončilo stejně jako dorost na
3. místě.
Náš dorost se zúčastnil 3. 8. poprvé poháru
v Tasovicích, kde skončil za hojné účasti na 5.
místě.
10. 8. Proběhl pohár o zámeckou paní
v Jaroslavicích, kde muži skončili na 3. místě
a dorost obsadil 1. místo. 28. 9. V Křídlůvkách
muži i dorost skončili na 3 místě. Vítězem byl malý hasič Daneček, který se stal maskotem závodů.
Poslední soutěž, jako už každoročně je soutěž mlynáře ve Slupi 31. srpna. Za velké účasti konkurenčních
mužstev naši muži skončili, až na 11. místě, dorost získal krásné 2. místo.
Jako každý rok se místní hasiči účastní různých akcí pro obec např. usazení vánočního stromu i máje.
VODĚ ZDAR, OHNI ZMAR!
(FŠ)
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NAŠI SENIOŘI TO UMÍ POŘÁDNĚ ROZTOČIT

19. října 2013

Již potřetí se uskutečnilo setkání s občany v důchodvém věku. Nejdříve paní vedoucí z Centra sociálních
služeb Znojemska informovala naše občany o možnostech využití jejich služeb pro starší občany. Dále pan
farář p. Pavel Sobotka přítomné pozdravil a následoval kulturní program dětí s písničkami a básničkami,
divadelní představení Valtrovická pověst. Pan starosta přítomné seznámil s činností obecního úřadu a plány
v obci do budoucna, poté jsme se těšili na večerní Pohádku o červené Karkulce pro dospělé. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina NEZMAR TRIO. Mohli jsme se opět přesvědčit, že to naši senioři umí
pořádně roztočit. Určitě se těšíme na čtvrté setkání v letošním roce.
(AS)

Jak jsme zahájili adventní čas u nás

1. prosince 2013

V nedělní podvečer proběhlo na návsi u dětského hřiště Slavnostní zahájení adventu a rozsvícení
vánočního stromu u nás ve Valtrovicích. Tak jako i v jiných obcích jsme se i my připojili k této krásné
tradici a vklouzli jsme tak do krásného předvánočního času. Vánoční atmosféru nám navodily jak známé
koledy, tak i děti básničkami, písničkami a rovněž i živým betlémem o narození Ježíška. Krásné Vánoce
popřál všem i starosta a farář p. Sobotka. S chutí jsme si dali perníčky, které zdobily naše děti, zahřáli se
čajem, či svařákem. Adventem začíná čtyřtýdenní období před Vánocemi, které je přípravou na Vánoce.
V letošním roce začíná Advent již 30. listopadu.
(AS)
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Valtrovický tradiční MASOPUST

22. února 2014

Tak znovu dorazil ten masopustní čas. Kdo měl chuť se zúčastnit masopustního reje, oblékl si kostým a
vyrazil do ulic. Masky se scházely u kulturního domu a letos se opravdu bylo na co se dívat. Letošní
masopust vedla krojovaná chasa, děti z divadelního kroužku i dospělí. Průvod masek prošel celou vesnicí, u
každého domu se zastavil, pozdravit občany a pozvat je na masopustní zábavu. Hospodyňky měly
nachystáno plno dobrot a všichni si určitě pochutnali na masopustních koblížcích a jiných laskominách.
Celý průvod dorazil zpátky ke kulturnímu domu odpoledne a ukončil náročný den. Všem se masky povedly
a už se těšíme na další rok.
(MJ)

Valtrovický košt

22. března 2014

Letos v březnu se několik nadšených lidí pod vedením p. Marka dalo dohromady a uspořádali ve
Valtrovicích poprvé košt vína. Akce se konala
v myslivně. Vinaři z okolních vesnic přinášeli na
ochutnání víno ze svých sklípků a nakonec se sešlo na
200 vzorků. Vína byla různých odrůd a chutí. Každý,
kdo přišel víno ochutnat si při vstupu koupil skleničku a
z bohaté nabídky si vybral vzorek, který ochutnal. Na
dvoře myslivny se udily klobásky a k zakousnutí byl sýr
nebo i chleba se sádlem. Uvnitř myslivny na velkých
arších papíru jste si mohli přečíst všechny vzorky od
okolních vinařů. Každý si mohl vybrat a ochutnat. Akce
byla moc pěkná a zajímavá. Snad se příští rok znovu
sejdeme na skleničku dobrého vína.
(MJ)
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

3. května 2014

V neděli odpoledne dne 3. května 2014
proběhlo v kulturním domě slavnostní
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Starosta obce Mgr. Luděk Lahner přivítal
DVA občánky, Nikolase Čuporta a Janu
Hönigovou. Děti srdečně vítáme do řad
spoluobčanů naší obce a přejeme jim šťastný
a radostný život mezi námi.
(AS)

DĚTSKÝ KARNEVAL

13. dubna 2014

Nedělní odpoledne 13. dubna
2014 patřilo ve Valtrovicích
dětem. V kulturním domě se od
15.00 hodin tancovalo a
soutěžilo s kejklířem Jonášem.
Rodiče
s dětmi
doma
připravovali masky a každý se
přišel ukázat, jak mu to sluší.
Děti se těšily, jak se budou líbit
a opravdu, bylo na co se dívat.
V sále se to hemžilo beruškami,
přišel Indián, Runcajs z Řáholce
a malý hasič a plno dalších
krásných masek. Děti přijel
pobavit kejklíř Jonáš. Nejdříve
všechny děti představily svou
masku. Dále byl karneval v plném proudu, děti hrály různé hry a byla velká legrace. Maminky napekly plno
dobrot a děti mlsaly celé odpoledne. Nakonec Jonáš vyhlásil soutěž v tancování a děti se spolu s rodiči
vlnily ve víru tance a každý malý tanečník dostal odměnu. Taková cukrová vata, zmrzlina, plno sladkostí a
závěrem i dort je krásným oslazením nejenom pro děti. Na své děti se přišli podívat rodiče, babičky i
dědečkové a tak byl sál plný obecenstva. Děti si karnevalové odpoledne užily a příští rok se znovu vžijí do
pohádkových postav. Děkujeme za bezva hudbu i zábavu a rodičům za prostřený stůl.
(MJ,AS)
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Lampionový průvod

8. května 2014
V podvečer 8. května prošel naší vesnicí
laminový průvod. Sraz dětí a rodičů s lampiony
byl ve 20.30 hod. u místní Jednoty. Rozsvítily se
lampiony a louče a všichni se seřadili do
průvodu. Počasí bylo přející, trochu přítmí,
vyniklo tak světlo lampionů. Průvod pomalu
prošel celou vesnicí. Děti svítily jako malé
světlušky a hořící louče dodávaly průvodu
slavnostnější nádech. Všichni šťastně dorazili na
hřiště, kde si děti opekly špekáčky. Už byla skoro
tma, ale dětem to vůbec nevadilo, běhaly po hřišti
a z dálky bylo slyšet radostné výskání.
(MJ)

Dětský den

31. května 2014

V sobotu odpoledne se na hřišti sešla parta lidí a připravila pro naše děti soutěžní odpoledne na Den dětí.
Hřiště bylo obsazeno deseti stanovišti. Děti si vyzkoušely své dovednosti. Soutěžilo se ve skákání v pytli,
chůze v holínkách, hod na cíl, nebo stříhání lízátek. Zajímavá pro děti byla střelba ze vzduchovky a naši
hasiči si pro děti připravili překážkovou dráhu. Za zvládnutí soutěžního úkolu dostal soutěžící sladkou
odměnu. Pro zábavu byl na hřišti skákací hrad.Po zvládnutí všech disciplín se děti posilnily hotdogem a
pochutnaly si na nanuku na výborných koláčích s malou odměnou.
(MJ)

Již druhým rokem u nás máme DIVADELNÍ kroužek
Již druhým rokem se pravidelně každý týden scházely v kulturním domě děti, aby pro vás nacvičily
několik vystoupení. V uplynulém roce jste je mohli shlédnou hned třikrát. Poprvé se představily na setkání
s důchodci a to ve dvou krátkých scénkách. Zanedlouho poté se vám opět snažily zpříjemnit a přiblížit dobu
vánoční. Tentokrát svým živým betlémem u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Ovšem největším
počinem bylo nedávné téměř hodinové představení „Jak Ondra ke štěstí přišel“. Jednalo se o pohádku z pera
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paní Jarmily Noskové, kterou děti nacvičovaly déle jak půl roku. Ocitli jsme se v ní jak na královském
zámku, tak v lese, ale hlavně i v dračí jeskyni. A jak to tak v každé správné pohádce bývá i zde nad zlem
zvítězila pravda a láska.
V současné době má divadelní soubor, který aktuálně čítá 11 členů, prázdniny. Ale od září se zase
chystáme pustit do pilné práce. Takže je jistě na co se těšit i v dalším roce. To už se ale i my těšíme do nově
opravené budovy vedle obecního úřadu, kde by se nám mělo pracovat i o něco příjemněji. Dveře zůstávají
ovšem otevřené i pro další zájemce, kteří by chtěli rozšířit naše řady. Závěrem bychom chtěli veřejně
poděkovat za velkou pomoc a podporu obecnímu úřadu a klubu žen, bez nichž bychom jistě tolik
představení nesehráli.
(LK)

Premiéra pohádky „Jak Ondra ke štěstí příšel“

1. června 2014

Závěrem
Obecní úřad připomíná občanům:
• Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2014 dle obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 je splatný do 31. srpna 2014.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

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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