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SLOVO  STAROSTY MGR. LUĎKA LAHNERA 

Vážení spoluobčané, 

letošní úvodní slovo do zpravodaje musím zahájit shrnutím situace, která zasáhla do našich životů a nikdo z 

nás se v novodobé historii nesetkal s něčím takovým, jako je vyhlášení nouzového stavu v celé zemi a aby 

vláda vydávala jedno opatření za druhým. Málokdo pamatuje zavřené školy, restaurace, provozovny služeb 

a utlumení veškerého života v naší republice, celé Evropě i ve světě tak, jak jsme byli všichni svědci. 

Opatření, která vláda přijala, byla tvrdá a nezbytná. Začátek letošního roku bude proto v naší paměti zapsán 

jako čas, kdy jsme museli ze dne na den změnit své zvyky a postupy. I přes všechna velice nepříjemná 

opatření, která byla vládou přijímána v zájmu ochrany životů a zdraví nás všech, dovoluji si vyslovit 

přesvědčení, že tuto nelehkou situaci jsme zvládli a bez větších následků překonali.  V současné době 

dochází k postupnému uvolňování přijatých opatření a život se začíná pozvolna navracet do stavu před 

pandemií koronaviru. Chtěl bych Vám všem upřímně poděkovat za to, jak jste k tomuto celosvětovému 

problému přistupovali.  

Nyní opustím téma spojené s vypuknutím pandemie koronaviru a budu se věnovat dalším tématům, které 

byly již tradičně uváděny v mých příspěvcích ve zpravodaji. 

V úvodu hned zmíním zahájení stavby, která ovlivňuje život nás všech a tou je průtah obcí. Zadavatelem 

tohoto projektu je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Zhotovitelem díla, který vzešel 

z výběrového řízení, je společnost COLAS CZ a.s. Realizace této stavby byla plánovaná již v roce 2010, ale 

až nyní se vše rozběhlo. Celkové náklady jsou vyčísleny na cca. 31.000.000 Kč. Podíl obce činí cca. 

6.000.000 Kč. Do této částky je zahrnuta výstavba komunikací, zpevněných ploch, podíl na dešťové 

kanalizaci. Dokončení hlavní stavby je naplánováno na měsíc listopad toho roku. Na tuto akci jsme na 

základě žádosti o finanční podpora obdrželi dotaci z JMK ve výši 1.000.000 Kč. I přes vzniklé komplikace, 

které tuto stavbu provázejí pevně věřím, že se vše stihne řádně dokončit a především doprava se vrátí do 

normálu, tak jak jsme zvyklí.  

Navazující stavbou na průtah bude výstavba nového tělesa chodníku. První větev povede od bytovky č.p. 14 

(naproti obchodu Jednoty) směrem ke ,,Staré Hospodě“ a k fotbalovému hřišti, kde se napojí na chodník do 

,,Nové Ulice“ . Druhá větev bude v prostoru u ,,Staré Hospody“ přecházet od dětského hřiště směrem 

k hasičské zbrojnici a dále faře kde dojde k napojení na stávající chodník. Na tuto realizaci jsme obdrželi 

dotaci z IROP částku 1.104.000 Kč. 

Dále uvádím, jako pokaždé žádosti o dotace, které jsme podávali. V dotačním programu Jihomoravského 

kraje, byly podány celkem dvě žádosti a to na projekty s názvem ,Pořízení čekáren na zastávkách autobusů“, 
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s požadovanou částkou dotace 140.000 Kč. S žádostí jsme uspěli a získali dotaci 134.000 Kč. Druhou 

žádostí podanou na JMK byla ,,Oprava kapličky u cesty k řece Dyji“ s poměrem dotace 32.500 Kč. Přiznaná 

dotace z JMK činí 22.000 Kč. Společně s FC Valtrovice z.s. byly podány dvě žádosti o podporu s celkovou 

výší požadované dotace 326.000 Kč. S těmito žádostmi jsme žel, neuspěli. 

Mějte se hezky a přeji Vám pevné zdraví.  

ROZŠÍŘENÍ OBECNÍHO ROZHLASU a MOBILNÍ APLIKACE PRO 

PŘÍJEM ZPRÁV Z OBCE 

Na základě žádosti občanů pro lepší pokrytí obecním rozhlasem byly nově přidána dvě rozhlasová hnízda a 

to u čp. 34 a čp. 62 myslivna. 

Na webových stránkách obce Valtrovice www.valtrovice.cz je zřízena nová mobilní aplikace a je možné 

ji bezplatně využít pro Vaše mobilní telefony. 

Celý postup instalace je uveden v Hlavním menu, dále vlevo záložka Vaše obec-mobilní aplikace, 

instalace na zařízení Android  nebo Apple.  Je zde uvedeno jak aplikaci instalovat,  jak nastavit příjímání 

upozornění do Vašeho mobilního telefonu. 

S využitím této služby získáte aktuální informace o dění,  důležitých akcích a novinkách nejenom 

z naší obce, ale i z okolních obcí. 

ROZPOČET OBCE 2020 

Rozpočet pro letošní rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce později z důvodu omezení v souvislosti s 

COVID-19, až 29. dubna 2020. Již nyní je nám známo, že daňové příjmy do obce budou kráceny zhruba o 

800.000 Kč, což  jsme se dozvěděli, až po schválení rozpočtu. Příjmy 10 mil. Kč, výdaje 13,1 mil. Kč.  

K pokrytí vyšších výdajů slouží finanční prostředky z minulých let, 3,1 mil. Kč. 

Je počítáno především s výdaji na akci Valtrovice PRŮTAH obcí, chodník podél místní komunikace naproti 

obchodu Jednoty, lesní hospodářství, hřiště aj. V loňském roce bylo vybudováno multifunkční hřiště 

s přispěním dotačních prostředků MMR ve výši 1.307.517,00 Kč, obec uhradila 802.089,00 Kč, celkové 

výdaje činily 2.109.606,00 Kč.        Tabulka příjmů a výdajů za poslední tři roky: 

  2017, Kč 2018, Kč 2019, Kč 

P Ř Í J M Y 8 041 241.79 9 685 428.35 10 976 905.78 

V Ý D A J E 8 359 019.05 7 743 263.14 8 760 280.88 

http://www.valtrovice.cz/
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Poplatek za psy od 1.1.2020 dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí a je splatný do 31. března. 

a) za jednoho psa .........................................................................................................60,-- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................................80,-- Kč, 

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................................................30,-- Kč, 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ……..40,-- Kč. 

PROJEKT VYBUDOVÁNÍ VODNÍCH PLOCH v  k.ú. VALTROVICE 

Jak jsme Vás již dříve informovali bylo v rámci Komplexní pozemkové úpravy do Plánu společných 

zařízení navrženo vybudování dvou vodních ploch a to ,,V Palaší“ za závlahovým kanálem. V současné 

době je zpracovávána projektová dokumentace, včetně požadovaných příloh ze strany Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. Po dokončení projektové dokumentace bude vyřízeno územní a stavební povolení. 

Musíme doufat, že v příštím roce bude vypsán vhodný dotační titul, do kterého žádost podáme a zahájíme 

samotnou stavbu těchto vodních prvků. 

SBĚRNÉ MÍSTO ZA TRAFOSTANICÍ 

Vzhledem k neustálým problémům s odkládáním nevhodných odpadů v prostoru tohoto sběrného  místa 

jsme byli nuceni přistoupit k opatření a to uzamčení dvora. Toto místo slouží pouze k ukládání železného 

odpadu a větví ze stromů a keřů. V rámci navrženého opatření bude na zkoušku zavedena provozní doba 

sběrného místa a to každé pondělí v době od 14:00 do 18:00 hod. V případě potřeby bude přistoupeno 

k úpravě provozní doby v tomto sběrném místě.   

CO SE DĚLO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

V letošním školním roce jsme v září 2019 přivítali v naší pastelkové školičce čtyři nové kamarády a i 

v tomto školním roce bylo naplánováno mnoho akcí pro děti i rodiče jak v prostředí naší MŠ, tak mimo ni. 

Adaptace nových dětí probíhala postupně, děti poznávaly nové kamarády, učily se novým činnostem, novým 

pravidlům společného soužití dětí v MŠ, vzájemné pomoci a podpoře od stařších kamarádů, zažívaly nové 

situace, poprvé vystupovaly na adventním programu, chystaly se na masopustní karneval…. 

Všichni jsme se těšili na příchod voňavého jara a jarního sluníčka, na zahradní slavnost s Hopsalínem a 

pasování školáků…avšak do našeho každodenního života se masivně přes svět médii dostaly první zprávy 

o podivné nákaze v Číně, které mnohé z nás z počátku nevzrušovaly, vždyť vše bylo tak daleko. Realita však 

začala být rychle jiná a jako blesk z čistého nebe zastavilo naše pracovní nasazení a celou činnost mateřské 

školy šíření viru COVID-19. Mimořádná opatření, k nimž se přistoupilo, razantně zasáhla do životů nás 

všech a v každém případě to byla nečekaná zkouška pro každého z nás. 
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Prvního března oznámil ministr 

zdravotnictví první tři nakažené 

koronavirem u  nás a začalo 

přituhovat. V  úterý 10. března 

padlo vládní rozhodnutí o uzavření 

základních, středních a  vysokých 

škol od  11.3. 

Naše MŠ byla stále v provozu, 

přizpůsobili jsme chod školky 

s ohledem na nastávající situaci. 

Důraz jsme kladli na zvýšenou 

hygienu, děti jsme více sledovali. 

Po vyhlášení nouzového stavu a 

uzavření základních škol se den 

ode dne počet dětí ve školce 

zmenšoval, do poslední chvíle 

nikdo nevěděl, zda se uzavřou i 

mateřské školy… a ze strany Vás 

rodičů byly stále častěji kladeny 

dotazy, jak to bude s provozem 

MŠ v této nelehké situaci. 

Pochopitelně přišly i obavy o zdraví každého z nás, vašich dětí, vašich nejbližších, pro všechny to byla zcela 

nová situace, všechno dostalo najednou jiný rozměr, na spoustu věcí jsme se začali dívat jinýma očima a 

každý z nás se snažil vše, co se děje kolem nás, nějak uchopit a pochopit. 

Na základě rozhodnutí zřizovatele byl provoz MŠ od 17. března uzavřen, až do odvolání. Budova mateřské 

školy ztichla, byla smutná, prázdná, bez dětského švitoření a smíchu. Množství akcí plánovaných pro naše 

děti bylo zrušeno, případně přesunuto. Nástup epidemie s sebou přinesl zvýšené nároky v mnoha oblastech a 

všichni jsme se museli přizpůsobit. 

Naše mateřská škola se v této těžké době rozhodla podpořit naše děti a jejich rodiče a tak vznikla „Školka 

s mámou a tátou“ – inspirace pro rodiče, co mohou s dětmi doma dělat. Na stránky obce v sekci MŠ 

Valtrovice – aktuálně, jsme postupně vkládali složky s výukovými materiály a náměty na tvoření pro 

konkrétní témata, kterým bychom se s dětmi věnovali, pokud by byla MŠ v běžném provozu. Je už na 
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každém z rodičů posoudit, zda jim i dětem byla naše „Školka s mámou a tátou“ inspirací. Zároveň věřím, že 

si takto děti aspoň na dálku udržely kontakt s naší školkou. Na stránkách obce nabízíme také rodičům 

aktuální informace o vývoji situace. 

Nyní se postupně, po určitých krocích, za určitých podmínek, metodických pokynů a doporučení vrací věci 

zpět. Provoz MŠ byl obnoven od 18. května a  budova mateřské školy je opět veselá, je zde slyšet dětské 

švitoření a dětský smích, i když jen v omezeném počtu. Pevně věřím, že nový školní rok budeme moci 

zahájit bez roušek a opět uvidíme pravé úsměvy nejen na tvářích dětí, ale i dospělých. 

Přeji Vám poklidné letní dny, hodně sil, dobré nálady a především zdraví! 

Martina Radvanská, ředitelka MŠ Valtrovice 

 

NAŠI JUBILANTI 2020

Ilona Juhaňáková – 86 let, Šarlota Kolková - 85 let, Antonín Stašek - 83 let,  Anna Kalarusová – 75 let, 

Blažena Kavuloková – 79 let, Věra Orlová – 80 let, Josef Vanek - 76 let,  Anna Czernaiová – 82 let,  Anna 

Juhaňáková – 82 let, Ludmila Černá - 75 let, Štěpánka Zifčáková – 77 let, Ladislav Čech – 70 let,  Regina 

Rosotová – 81 let, František Merka – 79 let, Zdeňka Hrabinová – 84 let, Cyril Švrček – 77 let, Jan Ondrušík 

– 70 let, Marie Vokáčová – 99 let,  Anežka Jelénková – 70 let,  

Maria Juhaňáková – 85 let, Karel Kalarus – 78 let (v souvislosti 

s přijetím nařízení EU o ochraně osobních údajů, zveřejňujeme 

pouze jubilea od 70 let a výše, kulatiny a půlkulatiny)  

Velmi srdečně blahopřejeme spoluobčanům k významnému 

životnímu jubileu a to: Marii Vokáčové, která letos oslaví 99 

let, a paní Iloně Juhaňákové, která oslavila 86 let. 

Jubilantům přejeme, pevné zdraví a mnoho životní pohody. 

Narození 2019, 2020: Ladislav Golomb, Milan Oršuliak, Dominik Bajcar, Rozálie Hošková, Kristián Covrighin 

Úmrtí 2019, 2020: František Kortiš, Šárka Čechová, Oluše Prokešová, Daniel Ondrušík, Marie Sližíková, 

Josef Pacík 
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KULTURNÍ AKCE 2019 - 2020 

POKLAD 1. 9. 2019 - na konci 

srpna se pomalu loučíme 

s prázdninami. Tentokrát jsme 

poklad trochu změnily. S dětmi 

jsme se sešli u kulturního domu 

a každý namaloval na zemi 

nějaký obrázek. Děti malovaly 

zvířátka, sluníčka nebo 

postavičky z pohádek. Obrázky 

se moc povedly. Všechny děti 

nakonec dostaly za snahu něco sladkého na zub. 

HODY 21. 9. 2019 - V září se naše krojovaná chasa a děti těší na hody. Pilně už o prázdninách nacvičují 

taneček a půlnoční překvapení. V sobotu ráno se sejdou v kulturním domě a pan starosta krojované chase 

předá právo. Následuje slavnostní průvod ve kterém jde chasa do místního kostela pro požehnání od p. 

faraře Sobotky. Dopoledne chasa a děti procházejí s muzikou vesnici a zvou občany na hodovou zábavu. 

Večer se chasa i děti předvedou s tanečkem a půlnoční překvapení krojované chasy je opravdový zážitek. 
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UKONČENÍ 

SEZÓNY 

HASIČŮ  

19. 10 2019 - 

úspěšná 

loňská 

sezóna byla 

ukončena jak 

jinak než 

hašením 

pravého 

požáru slámy 

na poli za farmou směrem na Formozu. Po úspěšném zásahu čekala na malé hasiče sladká odměna v podobě 

dortu.  

DLABÁNÍ DÝNÍ 25. 10. 2019 - dlabání 

dýní se opět uskutečnilo na dvoře 

obecního úřadu za účasti spousty dětí. 

Loni jsme připravili více než dvacet dýní. 

Dýně byly umístěny do prostoru 

autobusových zastávek a každý večer po 

dobu 15 dní byly rozsvěcovány.  
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ZAHÁJENÍ ADVENTU 

a MIKULÁŠ 5. 12. 2019 

- Adventní čas nám 

přinesl tradiční rozsvěcení 

vánočního stromu a i 

vyřezávaný betlém se 

rozrostl o další figuru. O 

Mikulášskou nadílku se 

věrohodně postaralo 

několik skupin čertů 

s anděli a Mikulášem.  

 

MASOPUST 15. 2. 2020 - O Masopustní průvod se letos postarala část krojované chasy spolu s místními 

dětmi. Počasí maskám přálo a bylo jich všude plno. Těšíme se na příští rej, přidejte se k nám. 
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KARNEVAL 8. 3. 2020 - letošním karnevalem pro děti nás poprvé provázela Lenka Komůrková a můžeme 

říct, že akce se dětem moc líbila. Masek byl plný sál a kdo by si tehdy pomysle, že tato akce bude na 

dlouhou dobu poslední. 

 

Dále bude následovat: 

29. 8. - sobota Rozloučení s prázdninami - soutěžní odpoledne pro děti na místním 

hřišti. 

18. 9. - 19. 9. 

pátek 

sobota     

Stavění máje a Krojované hody 

18. 9. Zdobení a stavění máje 

19.9.  Nejvýznamnější  společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa  

s kapelou od ranních hodin po obci zve občany na večerní hodovou 

zábavu v KD. 

23.10 a 24. 10.  

pátek, sobota 

23. 10. Dlabání a vyřezávání dýní   v KD                                                   

24. 10. Zábavné odpoledne pro děti a lampionový průvod, dýňová 

stezka 

27. 11. - pátek Advent - zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského 

hřiště. 

5. 12. - sobota Mikuláš -tradiční mikulášská nadílka pro naše děti.  
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INFORMACE A SLUŽBY OBČANŮM 

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 snímku z katastrální mapy;  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, A3  - 4 Kč, Barevná  A4 – 10 Kč,  A3 – 20 Kč 

 

ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU -  povinnost uhradit  do 31. srpna 2020 
 

Obecní úřad připomíná občanům: 

Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2020 dle obecně závazné vyhlášky  č. 2/2019 

je splatný do 31. srpna 2020 ve výši 400,-Kč/rok/občan. 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na 

trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

 

SLOVO FARÁŘE PAVLA SOBOTKY 

Drazí farníci, jsem rád, že Vám mohu sdělit, že již je možné za splnění bezpečnostních pravidel se zúčastnit 

bohoslužeb. Těm z vás, kteří měli v termínu nouzového stavu nahlášenou mši sv. chci sdělit, že mše sv. byly 

slaveny na ten úmysl, i když jste se nemohli zúčastnit osobně.  

30. května v sobotu při bohoslužbě v Dyjákovicích proběhlo žehnání motorkářům a jejich motorkám. I když 

bylo počasí do poslední chvíle s otazníkem, nakonec se vysvitlo sluníčko. Sjelo se celkem 20 motorkářů. 

Mše sv. byla slavena za všechny tragické oběti na silnici (zvláště jsme vzpomněli tragické úmrtí Mariana 

Chládka z Dyjákovic), a protože byl den také sv. Zdislavy, patronky rodin, tak za všechny rodiny a víru 

v rodinách. Žehnání bylo zakončeno spanilou jízdou, která vedla do blízkých Tasovic do poutního kostela 
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sv. Klementa M. Hofbauera. Odpoledne v ten samý den byla také pobožnost u kaple sv. Zdislavy v Hrádku, 

kde jsme její přímluvě svěřovali rodiny a víru v rodinách.  

9. června jsme se zúčastnili 20. poutě na sv. Hostýn. Pouť vznikla, když jsem ještě byl bohoslovec. Úmysl 

poutě za rodiny, víru v rodinách, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Kamarádka Maruška na 

vozíku ji každým rokem pořádá. Ne vždy se mi dařilo se zúčastnit. V tomto roce se přidali i někteří zástupci 

našich farností. Ze 40 účastníků bylo 10 kněží. S důvěrou jsme P. Marii při mši sv. předložili všechny 

úmysly a potřeby. Protože byla cesta pro vozík místy značně poškozena, musela Maruška cestu objíždět či 

být v doprovodu ostatních, kteří zajišťovali bezpečnost. Vzhledem k dalším zdravotním problémům, které 

má, byla její přítomnost velkým povzbuzením a příkladem pro ostatní.  

14.-17. června proběhla již 15. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova u Duchcova, blízko Teplic. V Jeníkově je 

stejně jako v Hrádku kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlu. Přes počáteční nepřízeň počasí, hustý déšť nakonec 

bylo počasí po celou pouť na kolo skvělé. V letošním roce nás bylo celkem 10, z toho 2 ženy. Provázelo nás 

také doprovodné vozidlo. Andělé nás chránili, kromě 2 píchnutých kol, nebyly žádné jiné větší problémy. 

Nejdelší etapa byla asi 120km. Nejmladší účastník byl šesťák. V Jeníkově je obraz P. Marie Matky důvěry, 

kde jsme v poslední den po mši sv. zakončili společnou modlitbou s místními a svěřili Bohu s důvěrou své 

úmysly a také prosby těch, kteří nás prosili o přímluvnou modlitbu.  

Při bohoslužbě v Dyjákovicích 14. června také přistoupily 2 děvčata poprvé ke sv. přijímání a na poutní mši 

sv. ve Valtrovicích, která pro déšť po několika letech proběhla v kostele, jeden chlapec. Vyprošujeme jim 

vytrvalost ve víře a Boží požehnání pro ně i jejich rodiny.  

O prázdninách děti opět čekají tábory v indiánských TP a společný pobyt rodin na faře na Bítově. Již teď se 

těšíme na společenství, které budeme tvořit.  

Doporučuji také návštěvu 2 blízkých poutních míst a to Tasovic a Hlubokých Mašůvek. V tomto roce si 

připomínáme výročí 200 let od úmrtí sv. Klementa Marie Hofbauera, rodáka z Tasovic, apoštola Varšavy a 

Vídně. Také 800 let písemné zmínky o založení obce v Hlubokých Mašůvkách, díky této mimořádné 

příležitosti lze na tomto místě získávat plnomocné odpustky. 

P. Stanislav Váša, farář poutního místa dodává: „Když se v obci Hluboké Mašůvky začalo hovořit o tomto 

blížícím se výročí, začal jsem vnímat, že spolu s poděkováním Pánu Bohu za existenci obce a spolu s ní i 

poutního místa, které zde v pozdějších letech vzniklo, je to také veliká příležitost k duchovní obnově celé 

farnosti. Proto jsem se ke konci loňského roku 2019 obrátil na našeho otce biskupa Vojtěcha Cikrleho s 

prosbou o udělení plnomocných odpustků pro poutní kostel Navštívení Panny Marie pro letošní rok 2020. 

Ten tuto žádost přeposlal do Vatikánu na příslušný papežský úřad, odkud mi hned v prvních dnech letošního 
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roku přišla kladná odpověď. Máme tak možnost v poutním kostele v Hlubokých Mašůvkách od 1. ledna 

2020 do 1. ledna 2021 získávat plnomocné odpustky církve pro sebe nebo duše v očistci za splnění 

obvyklých podmínek (být v milosti posvěcující, přijmout Eucharistii, modlitba na úmysl sv. Otce), ke 

kterým ještě patří návštěva poutního kostela a v něm účast na slavení mše sv., nebo alespoň po vhodný čas 

spočinutí ve zbožném soustředění, jež zahrne modlitbu Páně, Vyznání víry a vzývání Panny Marie. Tak vás 

všechny – znojemské i mimoznojemské poutníky – srdečně zvu k Panně Marii do Hlubokých Mašůvek v 

čase pravidelných poutí, i kdykoli jindy. Dveře jsou zde otevřené všem. Využijme tedy milostí, které nám 

Bůh na přímluvu Panny Marie ve své dobrotě nabízí.“ 

V sobotu 21. 6. byli vysvěceni v Brně v katedrále 4 kněží. P. Martin Mokrý, který v tomto roce působil jako 

jáhen u sv. Mikuláše ve Znojmě bude mít primici v Blansku – 27. 6. v 15.30 hodin. Děkovnou mši sv. ve 

Znojmě slavil 3. 7. v 17.00 hodin u sv. Mikuláše, kde bylo udíleno  novokněžské požehnání. 

Bližší informace budou sdělovány prostřednictvím farních ohlášek a také ještě obdržíte farní zpravodaj.  

Přeji Vám všem požehnaný čas a vyprošuji Boží ochranu a pomoc do všeho dobrého, co děláte. P. Pavel 

Sobotka, Váš farář.   

FC VALTROVICE 

Zdravíme vás, naše fotbalové fanoušky i Vás občany Valtrovic. Náš fotbalový klub se po podzimní části 

nacházel ve spodních patrech tabulky, a to i z důvodu, že jsme všechna utkání odehráli na hřištích soupeřů. 

A tak jsme se těšili na jarní část soutěže. Můžeme zodpovědně říci, že rekonstrukce fotbalového hřiště se 

zdařila, a dokonce se podařilo vytvořit i mužstvo starší přípravky, které jsme pro jarní část přihlásili do 

okresní soutěže.  

Nejen pro nás, ale i pro celou republiku bylo velké překvapení, že dle nařízení vlády došlo k vyhlášení 

nouzového stavu a zrušení všech sportovních i kulturních akcí. Souhrn opatření proti šíření infekčního 

onemocnění chápeme, hlavně i jako riziko možné nákazy koronaviru Covid-19, a proto je na prvním místě 

bezpečnost a ochrana zdraví nás všech. Mrzí nás to zvláště kvůli dětem, které kromě prvního turnaje v hale 

ve Znojmě si nemohly vůbec zahrát proti ostatním obcím v okrese Znojmo. Po uvolnění části opatření v 

souvislosti s hromadnými sportovními akcemi, kdy byl povolen pohyb na venkovních 

sportovištích, jsme začali opět trénovat na víceúčelovém hřišti, kde nám pomáhala s přípravou dětí i hráčka 

Juventusu Turín Andrea Stašková. Pro většinu naší mládeže to byly nádherné zážitky i okamžiky, někteří si 

odnesli památeční fotky i selfíčka. 
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S hrdostí oznamujeme, že dětem do nového soutěžního ročníku koupila nové dresy, za což jí moc děkujeme 

a slibujeme, že první foto v nových fotbalových úborech hned odešleme na její Instagram. Do nového 

ročníku je již upraveno i hřiště, tak se mimo dětí může těšit a pozvolna připravovat i na naše ,,A" mužstvo. 

Budeme velice potěšeni vaší návštěvou, fanděním i podporou, za kterou vám všem děkujeme. 

S pozdravem fotbalu zdar, FC Valtrovice, z.s. 

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 

Vážení spoluobčané, ráda 

bych Vás informovala o 

dění v našem 

mysliveckém sdružení. 

V současné době 

vykonává v naší obci 

právo myslivosti 15 členů. 

Daří se nám pečovat o 

zvěř v revíru a zároveň po 

dobu celého roku 

provádět udržovací práce 

na zařízeních v honitbě. 

Opravili jsme několik 

zásypů i posedů a přidali 

jsme i některé nové. 
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Odměnou za naši práci a energii je nám doba lovu. V minulém roce bylo uloveno 16 srnců, 14 srn a 10 

srnčat, dále 2 lišky, 52 zajíců, 103 bažantů a 26 koroptví. Štěstí nám přálo a podařilo se odstřelit i jeden kus 

černé zvěře.   

Dokončili jsme vnitřní rekonstrukci myslivny a vybudovali zde nové sociální zařízení. Asi jste si během 

procházky po Valtrovicích všimli, že myslivna má novou střechu a v tomto roce se plánuje i nová fasáda.   

Za myslivecký spolek Jana Cholevová 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCHOUTKOVÝ ROK 2019          NA SLADKO            

Je to již rok, kdy 1. července 2019 zavítal do naší obce moderátor Patrik Rozehnal spolu s kameramanem 

z Českého rozhlasu Praha. Navštívili paní Černou, která do soutěže „Pochoutkový rok na sladko“ zaslala 

svůj recept na  SVATEBNÍ VDOLEČKY. Porota ve složení Naďa Konvalinková a kuchaři Pavel Pospíšil a 

Jaroslav Sapík zařadila a vybrala její recept do této soutěže o ty nejlepší. Recept se porotě moc líbil, a pak už 

bylo úkolem moderátorů jej natočit. Pečení vdolečků, natáčení videa, fotografování, včetně příspěvku do 

rozhlasu proběhlo přímo v bytě paní Černé. Dle sdělení paní Černé bylo v  den natáčení hrozné vedro a  

trvalo to  celé dopoledne. Některé úkony spojené s pečením se musely natáčet pomalu nebo i opakovaně, 

prostě vdolečky, které by jinak byly hotové asi za hodinu, trvalo upéct celé odpoledne. Ovšem výsledek stál 

za to. Zkrácenou verzi z natáčení a postup pečení si můžete prohlédnout na     

https://regiony.rozhlas.cz/plnene-svatebni-vdolecky-pekla-ludmila-cerna-z-valtrovic-ve-velkem-na-svatby-

8021145  

https://regiony.rozhlas.cz/plnene-svatebni-vdolecky-pekla-ludmila-cerna-z-valtrovic-ve-velkem-na-svatby-8021145
https://regiony.rozhlas.cz/plnene-svatebni-vdolecky-pekla-ludmila-cerna-z-valtrovic-ve-velkem-na-svatby-8021145
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Tento recept je také vydán knižně v knize Pochoutkový rok, kde je 120 tradičních rodinných receptů na 

vynikající jídla. Paní Černé tímto děkujeme a předkládáme recept.                                                                                                                                   

Svatební vdolečky 

500 g polohrubé mouky    Tvarohová náplň 

1 špetka soli     500 g tvarohu 

2 polévkové lžíce cukru    6 polévkových lžic cukru 

150 g tuhého másla    1 celé vejce 

150 g sádla     1 žloutek podle tuhosti tvarohu 

1 celé vejce      citronová kůra čerstvě nastrouhaná 

1 žloutek      rozinky máčené v rumu 

50 g droždí     1 vanilkový cukr 

8 polévkových lžic mléka 

vejce na namáčení 

 

Posypka 

200 g hrubé mouky 

200 g cukru 

máslo dle potřeby 

vanilka, vanilkový cukr 

 

Na potření: 

150 g rozpuštěného másla 

1 dcl rumu 

 

Výzva  

I letos se kdokoli může přihlásit do dalšího 

ročníku Pochoutkového roku, který vysílají všechny regionální stanice Českého rozhlasu v neděli 

dopoledne. Stačí přihlásit jakýkoliv zajímavý starý recept po mamince nebo babičce přes formulář na 

stránce www.pochoutkovyrok.cz nebo dopisem zaslaným na adresu: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 

2, s heslem Pochoutkový rok. Každou neděli pak po 10. hodině ve vysílání ČRo Zlín i Čro Brno vybírá 

Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík a Pavel Pospíšil z došlých receptů jeden, který následující týden zařadí 

do soutěže o kuchyňské spotřebiče za 100 000 korun.               /foto Martin Čuřík, text Patrik Rozehnal/ 

                                                                                                                                                                                                             Vydává Obecní úřad Valtrovice 

http://www.pochoutkovyrok.cz/

