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SLOVO  STAROSTY MGR. LUĎKA LAHNERA 

Vážení spoluobčané, 

v loňském roce jsem při psaní zpravodaje v závěru svého příspěvku uváděl skutečnost, že dění kolem nás se 

pomalu vrací do běžných kolejí. Tento optimistický předpoklad nám bohužel nevydržel nadlouho a 

s podzimem jsme se opětovně vrátili do systému opatření, která omezila běžný způsob života. Koncem 

loňského roku bylo s velkými nadějemi zahájeno v celé České republice plošné očkování. Musíme věřit, že 

se nám společnými silami podaří pandemii koronaviru potlačit a budeme zase žít tak, jak jsme byli zvyklí 

před pandemií.  

Dále Vás již ve stručnosti seznámím s tím co se událo a co nás čeká.  

 V loňském roce byla dokončena dlouho očekávaná stavba průtahu obcí, kterou realizovala firma COLAS 

CZ a.s.. Celkové náklady se ze strany obce vyšplhaly na částku 6.500.000 Kč. Na tento projekt jsme 

obdrželi dotaci 1.000.000 Kč z Jihomoravského kraje. K dotvoření nového rázu v prostoru zastávek 

autobusů byly pořízeny dvě nové čekárny v hodnotě 280.000 Kč. Na nákup byla přijata rovněž dotace 

z JMK a to 134.000 Kč. Navazující stavbou na průtah byla výstavba nového tělesa chodníku. Cena za tuto 

stavbu se vyšplhala na 1.024.000 Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, program IROP byla 936.000 

Kč. V rámci lesního hospodářství nám byla přiznána dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 

ve výši bezmála 300.000 Kč. 

Jako v každém roce, tak i v tom letošním, jsme podali žádost na Úřad práce Znojmo k vytvoření pracovních 

míst VPP a získali jsme dotaci na tři pracovní místa, kdy výše příspěvku na jedno pracovní místo činila 

15.000 Kč. Celkem pro naši obec v letošním roce pracují čtyři pracovníci.  

Dále zmíním žádosti o dotace, které jsme podávali. V dotačním programu Jihomoravského kraje, byly 

podány celkem dvě žádosti a to na projekty s názvem ,,Parkoviště u obecního úřadu, Valtrovice“, 

s požadovanou částkou dotace 250.000 Kč. S žádostí jsme uspěli.  Druhá žádost ,,Výměna vrat na hasičské 

zbrojnici č.p. 45 ve Valtrovicích“ byla rovněž úspěšná a byla získána dotace 65.000 Kč. Další žádosti byly 

podány na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a to na projekty ,, Místní komunikace Ke Kostelu, Valtrovice“ 

a ,,Vybudování venkovního fitness v obci Valtrovice“. Bohužel tyto dva projekty nebyly doporučeny 

k poskytnutí dotace a nám nezbývá než na podzim opětovně žádosti podat. 

Ještě zmíním výčet projektů, kterými se zabýváme a jsou před projekčním dokončením. Jedná se především 

o projekt ,,Stavební úpravy Kulturního domu Valtrovice“, kdy v současnosti probíhají finální úpravy 

v oblasti technologického řešení stavby. Náhled na novou podobu kulturního domu přikládáme do 

zpravodaje. K dalšímu projektu, který je projekčně připraven a čeká na vyhlášení dotační výzvy je projekt 

s názvem ,,Vodní  plochy VN1 a VN2 v k.ú. Valtrovice“. Projekt se pozdržel z důvodů zajišťování podkladů 

pro vydání stanoviska z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V tomto projektu jsme oproti původní 

variantě prosadili změny a to především zvětšení hladiny vodní plochy VN1 kdy byla zvětšena o 3 500 m2 a 

nově vodní hladiny zabírají plochu 13 480 m2. Součástí tůně je ostrov, který vznikne zachováním 

stávajícího porostu. Okolo této lokality je navržena přístupová cesta pro pěší. U VN2 je plocha hladiny 

navržena o rozměrech 785 m2. Do projektu je navržena rovněž výsadba dřevin a zatravnění okolní plochy. 

Z dalších projektů, který je připraven k realizaci a podání žádosti o dotaci je projekt automatické závlahy 

fotbalového hřiště a akce je vedena pod názvem ,,Soubor staveb pro účel závlahového systému hřiště 
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Valtrovice“. Z dalších záměrů, kterými se zabýváme uvádím možnost získání za pomocí dotací novou 

techniku k údržbě obce a obecních lesů. Jak jsem výše uvedl, byla dokončena stavba průtahu a tak jak bývá 

zvykem u všech opravených úseků komunikací, dochází na těchto úsecích k překračování maximální 

povolené rychlosti. U nás tomu samozřejmě není jinak, proto bylo ze strany zastupitelstva obce navrženo 

pořízení záznamového radarového měřiče rychlosti, který bude umístěn na průtahu obcí. Závěrem bych Vám 

chtěl popřát pohodové a prosluněné léto a příjemně strávený čas dovolených. 

Návrh vodních ploch VN1 a VN2 v k.ú. Valtrovice 
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Pohledy na možnou novou podobu kulturního domu a půdorys 1. nadzemního podlaží 
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HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 

V současné době Obec Valtrovice hospodaří na cca. 65 hektarech lesních pozemků. Jako v celé naší 

republice, tak se i našim lesům nevyhnula kůrovcová kalamita a byli jsme nuceni vytěžit menší plochu 

v oblasti ,,Formozy“, která byla dříve osázena borovicemi. Dále se v našich lesích potýkáme s problémem a 

to nekrózou jasanových porostů známou pod pojmem Chalara fraxinea. Na základě výše uvedených vlivů 

jsme v loňském a letošním roce provedli výsadbu lesních dřevin v celkovém objemu 15.000 kusů sazenic a 

to především dubu letního, javoru, jilmu a olše. Před okusem lesní zvěří musíme zalesněné plochy chránit 

výstavbou oplocení.Z důvodu nedostatku dešťových srážek jsme přistoupili k zalévání nově osázených 

ploch v oblasti ,,Formózy“, viz. foto níže. Další plocha, která čeká na obnovu a následnou výsadbu je plocha 

u fotbalového 

hřiště. V této ploše 

proběhlo dotěžení 

napadených stromů 

a zarovnání plochy. 

V zimních měsících 

dojde k přípravě 

vytěžené plochy 

rozdrcením zbytků 

dřevní hmoty 

frézou tak, 

abychom na jaře 

mohli i zde začít se 

zalesňováním.  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Nový školní rok 2020/2021 jsme zahájili ve stejném personálním obsazení, jako ve školním roce předešlém 

– ředitelka Martina Radvanská, učitelka – Pavla Čížová, školnice – Denisa Suranová, vedoucí školní jídelny 

– Jaroslava Živčáková. 

Nově jsme se v tomto školním roce zapojili do projektu OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, který je 

spolufinancován Evropskou unií. Projekt Šablony MŠ Valtrovice III je zaměřen prioritně na personální 

podporu v MŠ pro děti ohrožené školním neúspěchem. Náš kolektiv tak opět posílila kolegyně na pozici 

školní asistent, Kateřina Šenkýřová, která spolupracuje s učitelkou v průběhu výchovně vzdělávací činnosti 

ve třídě i při pobytu venku. 
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Do nového školního roku jsme pro naše děti opět naplánovaly velké množství akcí, divadelních představení 

a exkurzí, abychom co nejvíce zpestřily a obohatily výchovně – vzdělávací nabídku. Bohužel vývoj 

epidemiologické situace v naší zemi velkou část naplánovaných aktivit znemožnil uskutečnit. Byly to 

především exkurze, které se konaly mimo naší MŠ. Museli jsme zrušit divadelní představení v Městském 

divadle ve Znojmě, edukační programy, za kterými jsme vyjížděli do Jihomoravského muzea ve Znojmě, 

výlov Jaroslavického rybníka, podzimní, vánoční a jarní tvoření s účastí rodičů v MŠ a školní výlety. 

Zrušena musela být také účast našich dětí na veškerých kulturních akcích ve spolupráci s OU Valtrovice. 

Pokud však byla situace ještě příznivá a za dodržení zvýšených hygienických podmínek a pravidel se nám 

podařilo uskutečnit některé naplánované akce přímo v naší mateřské škole –  hra na flétnu (starší děti), 

projekt Zdraví dětem, mikulášská nadílka, masopustní rej, divadlo Barborka, Šikulka, Květinka, 

muzikohrátky, Africká pohádka ke dni dětí a rozloučení s předškoláky. Díky spolupráci se Speciálním 

logopedickým centrem a Pedagogicko – psychologickou poradnou proběhla vyšetření logopedické prevence 

a školní zralosti přímo v mateřské škole. 

Letos v únoru se bohužel ani naši MŠ nevyhnulo nutné uzavření provozu kvůli nákaze COVID-19 a jak 

všichni víme epidemiologická situace se opět zhoršila a došlo ke zpřísnění opatření. Mateřské školy byly od 

1. března 2021 uzavřeny do odvolání. Během uzavření provozu jsme připravovaly pro naše děti podklady 

k distančnímu vzdělávání, především pak pro ty děti, které mají předškolní vzdělávání ze zákona povinné. 

Rodičům jsme formou e-mailů pravidelně zasílaly informace k výukovým materiálům a náměty na tvoření 

pro konkrétní témata, které jsme postupně vkládaly na stránky obce v sekci MŠ Valtrovice – „Školka 

s mámou a tátou“. Vybíraly jsme témata, kterým bychom se s dětmi věnovaly, pokud by byla MŠ v běžném 

provozu. Předškoláci měli možnost pracovat s pracovními sešity „Písanka předškoláka a Matematika 

předškoláka“ – úkoly na procvičování zrakového vnímání, grafomotiriky, předčtenářských dovedností, 

předmatematických dovedností, vymalovávání atd., které jsou u našich dětí velice oblíbené. Pro děti, které 

neměly možnost si výukové materiály vytisknout doma a neměly potřebný výtvarný materiál, byly 

nachystané balíčky s pomůckami, které si rodiče dětí vyzvedávali v MŠ. Zpětnou vazbou nám byly 

fotografie a videa splněných úkolů, které nám rodiče posílali. Touto cestou bych ráda poděkovala všem 

rodičům, kteří nebrali plnění úkolů na lehkou váhu a dětem se zodpovědně věnovali a byli jim oporou v této 

nelehké situaci. A všechny děti moc chválím za to, že se snažily úkoly plnit s radostí a svědomitě. Pro 

všechny to určitě byla dobrá zkušenost, se kterou se v budoucnu můžeme znovu setkat. 

V době uzavření MŠ jsme kompletně dezinfikovaly veškeré hračky, pomůcky, vnitřní i venkovní prostory. 

Vyráběly jsme novou výzdobu vnitřních prostor, která se dětem moc líbila. Do venkovních prostor školní 

zahrady jsme nově instalovaly vyvýšené truhlíky, ve kterých s dětmi pěstujeme jahody, papriky, rajčata a 
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bylinky. Ochutnávka prvních jahůdek byla sladká, a i když jich nebylo moc, spravedlivě se podělily všechny 

děti. 

Od 12. dubna byla opět povolena přítomnost dětí v MŠ a školka se otevřela. Prozatím to bylo pouze pro děti 

v posledním roce předškolní docházky a návrat dětí byl podmíněn antigenním testováním. Pro všechny 

nastala nová situace, nová nařízení, nová metodická doporučení, nové obavy… Zvládnou to děti, nebude jim 

to nepříjemné, bude vše fungovat plynule… Ale naše děti jsou velice přizpůsobivé a celou situaci kolem 

testování ve školce zvládly na jedničku a s úsměvem. Od 10. května jsme s radostí mohly zpět ve školce 

přivítat všechny děti bez povinnosti antigenního testování a pozvolna se vracíme k běžnému životu. 

V závěru školního roku nás ještě čeká slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Letos naše řady opouští 

hned deset bezvadných lidiček, kterým se od září otevřou brány velké školy. Dovolte mi tedy, abych 

jménem celého kolektivu MŠ Valtrovice popřála všem těmto „školákům“ úspěšný vstup do první třídy a 

jejich rodinám mnoho trpělivosti, porozumění a radosti z úspěchů jejich dětí. 

Martina Radvanská, ředitelka MŠ Valtrovice 
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NAŠI JUBILANTI 2021 

Šarlota Kolková – 86 let, Antonín Stašek - 84 let, Imrich 

Polášek - 70 let, Zdeněk Bočáň - 70 let, Blažena Kavuloková – 

80 let, Matilda Merková 75 -  let, Emil Černaj - 75 let, Věra 

Orlová – 81 let, Anna Czernaiová – 83 let, Josef Siruk - 75 let, 

Anna Juhaňáková – 83 let, Hana Králíková – 70  let, Kateřina 

Hloupá – 70 let, Marie Koutecká – 70 let, Regina Rosotová – 82 

let, František Merka – 80 let, Jozef Juhaňák - 75 let, Olga 

Sližíková – 75 let, Zdeňka Hrabinová – 85 let, Marie Vokáčová 

– 100 let, Maria Juhaňáková - 86 let 

(v souvislosti s přijetím nařízení EU o ochraně osobních údajů, zveřejňujeme pouze jubilea od 70 let a výše, 

kulatiny a půlkulatiny) 

Srdečně blahopřejeme našim spoluobčanům k významnému životnímu jubileu a to:                          

paní Marii Vokáčové, která oslaví 100 let, paní Marii Juhaňákové, která oslaví 86 let, paní Šarlotě 

Kolkové, která oslavila 86 let,  paní Zdeňce Hrabinové, která oslaví 85 let.                                          

Přejeme jubilantům, pevné zdraví a mnoho životní pohody do dalších let. 

Narození 2020, 2021: Rozálie Schlehoferová, Roman  Golomb,  Kristián Covrighin, Patricie Kovalčíková,     

Kateřina Golombová, Eliška Šejnová, Jakub Dvořák. 

Úmrtí 2020, 2021: Marie Sližíková, Josef Pacík, Ladislav Čech, Ilona Juhaňáková, Zdeněk Štaud 

KULTURNÍ AKCE 2020 

POKLAD 30. 8. 2020 - na konci 

srpna se pomalu loučíme 

s prázdninami. S dětmi jsme se 

vydali hledat poklad stezkou ke 

sklepům. Během hledání čekalo 

na děti několik úkolů a aktivit. Po 

návratu ke kulturnímu domu děti 

poměřily síly v přetahované 

lanem a učily se chůzi na 

chůdách. 
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HODY 19. 9. 2020 – letošní hody proběhly z důvodu koronavirových opatření netradičně pod širým nebem 

před kulturním domem. Počasí se vydařilo, muzika hrála zvesela a pro nás to byla na dlouho poslední akce. 

Děkujeme všem za účast a zveme vás tímto na letošní hody, které by měli proběhnout opět 

v září.

 

 

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 veřejného rejstříku,  Výpis 

z katastru nemovitostí, Výpis snímku z katastrální mapy, 

Živnostenský rejstřík, Zřízení datové schránky, Výpis elektronických receptů pacienta; Autorizovaná 

konverze dokumentů. Výpis údajů z registru obyvatel,  Výpis z registru osob. 

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 
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SČÍTÁNÍ 2021 A JEHO HISTORIE 

První výsledky Sčítání 2021 budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další definitivní výstupy budou 

publikovány podle průběhu zpracování. 

Sčítání pomáhá všem 

Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 1869. Probíhá 

každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného 

stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. 

Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování aktivit výzkumných či 

vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. Poskytují obrázek o ekonomické 

činnosti obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení či složení domácností umožňují analyzovat 

například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících 

seniorů či lidí bez příjmu. Data jsou podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních lokalitách. 

Pomáhají při tvorbě nových pracovních míst, nabídky služeb nebo programů podpory sociálně slabších. 

 

Československé sčítání lidu 1950 

První sčítání po druhé světové válce bylo na celém území bývalého Československa uskutečněno k 1. březnu 

1950. Poprvé bylo se sčítáním lidu na celém území státu a ve všech obcích spojeno sčítání bytů a domů. 

Toto sčítání bylo až do roku 1991 posledním, při němž se zjišťovala příslušnost k církvím. Jedním ze 

základních cílů sčítání v roce 1950 bylo postihnout v širším rozsahu změny, ke kterým došlo po druhé 

světové válce, například ztráty v populaci, odsun německého obyvatelstva, sociální složení obyvatelstva, 

údaje o domovním fondu a některé další důsledky válečných a poválečných změn v národním hospodářství.  

Soupis obyvatelstva v letech 1946 a 1947 

Soupisy obyvatel nejsou sčítáním lidu v pravém slova smyslu. Vynutily si je především velké poválečné 

změny, nebylo možné čekat na výsledky sčítání lidu v roce 1950.  Oba soupisy proběhly k jinému termínu – 

v českých zemích k 22. květnu 1947 a na Slovensku ke 4. říjnu 1946. Obsahově i organizačně byly na sobě 

nezávislé.  Výsledky obou soupisů obyvatelstva odstranily značnou měrou poválečný nedostatek údajů. 

Významná a jedinečná jsou data o dosídlování českého pohraničí a naopak vysídlování vnitrozemských 

okresů a dále údaje o místě pobytu (včetně zahraničního) k 1. 5.1945. 

Československé sčítání lidu 1930 

Druhé československé sčítání lidu se uskutečnilo k 1. prosinci 1930. Poprvé (a jako v jedné ze tří 

evropských zemí) bylo součástí sčítání zjišťování plodnosti žen, což mělo mimořádný význam pro zkoumání 

reprodukce obyvatelstva v Československu. Zjišťována byla také například gramotnost obyvatelstva. Další 

sčítání lidu se mělo uskutečnit v roce 1940. Jeho konání na okleštěném území protektorátu Čechy a Morava 
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zabránili čeští politici a demografové s odůvodněním nepřipravenosti a hlavně s úmyslem neposkytnout 

okupační moci spolehlivé podklady pro válečné hospodářství. 

První Československé sčítání lidu 1921 

Nově vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější demografická data nově 

vytvořeného státu. V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními 

statistickými šetřeními a mezi nejdůležitější patřilo sčítání lidu. Za politicky nejvýznamnější se považovalo 

zjištění národnosti obyvatelstva, což mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. 

O otázku a definici „národnosti“ byly svedeny nejen boje s reprezentanty československých menšin, ale i 

uvnitř českého a slovenského tábora. Ačkoli oficiálně existovala „československá národnost“, bylo možno 

zjistit počet obyvatel české a slovenské národnosti odděleně. 

Převzato : https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky    Více na webu ČSÚ. 

 

ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU -  povinnost uhradit  do 31. srpna 2021 
 

Obecní úřad připomíná občanům: 

Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2021 dle obecně závazné vyhlášky  č. 2/2012 

je splatný do 31. srpna 2021. 

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, papež František prohlásil tento rok rokem sv. Josefa. Máme znovu objevit tuto 

důležitou postavu po boku P. Marie, která chránila a provázela sv. Rodinu. V kostele máme jeho sochu před 

obětním stolem a po mši sv. se k němu také modlíme. Bývá vzýván jako patron v těžkých chvílích, je 

patronem mužů a patron šťastné smrti. Když přemýšlíme o jeho životě skrze Písmo sv., zjistíme, že nikde 

není uvedena jeho přímá řeč. Že v Písmu nemluví, ale jedná, tak jak je třeba. Určitě jako člověk vnímal své 

lidské nedokonalosti a slabosti, ale i přes to všechno se dal do služeb Božích, tak jak uměl. Je pro nás 

velkým povzbuzením, že Bůh počítá i s našimi slabostmi, které nás pak vedou k pokoře, že veliké věci 

nekonáme my, ale jen On. Dokonce je schopen je konat i skrze naši slabost. 

V tomto roce přistoupí 2 děti z našich farností poprvé ke sv. přijímání, z toho je jedna dívka 

z Valtrovic. Je to pro nás velká radost, a tak vyprošujeme dětem vytrvalost na cestě víry a Boží požehnání 

rodinám, kde vyrůstají, aby je provázely též svým příkladem.  

Na faře v Hrádku v těchto dnech končí 2. etapa statického zajištění fary. Bude třeba pak ještě spousty práce, 

aby se některé místnosti daly trochu do pořádku a dodělaly se po zednické stránce. Snad se podaří v tomto 

https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky
http://www.czso.cz/csu/czso/soupis-obyvatelstva-v-letech-1946-a-1947
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roce ještě zapracovat na polovině farní budovy, kde ještě nejsou stále podlahy a budova již několik let 

vysychá.  

Protože se nepodařilo v tomto roce dosáhnout na dotaci, tak střecha farní budovy ve Valtrovicích nebude 

ještě dokončena. Uvidíme, snad se podaří v příštím roce.  

O prázdninách děti opět čekají tábory v indiánských TP tentokrát s postavou Harryho Pottera a společný 

týdenní pobyt ve společenství věřících na faře na Bítově.  Zde je možné se zúčastnit třeba i jen pár dní či 

den, tak jak to komu vyhovuje. Ze zkušenosti jsou rádi hlavně rodiče s dětmi, které nejsou sami a mohou 

tvořit s ostatními hezké společenství. Jsme otevřeni všem a již teď se těšíme na každého, kdo přijde mezi 

nás.  

Přeji Vám, ať hezky prožijete následující letní měsíce. Ať si vážíte daru společenství, zdraví, a 

nezapomínejme také na prameny, ze kterých má čerpat naše víra. Jinak o ni snadno přijdeme.  

Vzpomínám, že když jsme někdy s rodinou někam jeli a byla neděle, na 1. místě bylo, kde prožijeme ten den 

mši sv. Setkání s živým Pánem si přece žádný křesťan pokud je schopen nenechá ujít.  

Děkuji všem, kteří se zapojují do farního dění. Děkuji všem věrným a vytrvalým. Také všem pomocníkům a 

dobrovolníkům.  

Římskokatolická farnost Valtrovice nabízí k  pronájmu farní sklep, který se nachází mezi sklepy směrem na 

formózu. Kdo by měl zájem o pronajmutí, ať se mi ozve na mob: 731402650.  

Bližší info 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.   

HASIČI VALTROVICE 

V loňském roce se nekonala žádná soutěž, ale přesto jsme trénovali a  jako tradičně jsme s mládeží ukončili 

sezónu cvičením ve zdolání požáru. Letos se chystáme na klasickou soutěžní sezónu, tak jak jsme byli 

zvyklí. První soutěž se koná ve Valtrovicích 3. 7. 2021 O pohár starosty obce. Tímto jste srdečně zváni. 
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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.  

Odměnou za naši péči o zvěř i honitbu je, pro nás myslivce, doba lovu. Na podzim minulého roku se 

uskutečnily čtyři hony. Ani myslivosti se však nevyhnula opatření proti šíření nového koronaviru, takže se 

v naší myslivně bohužel nekonaly tradiční poslední leče. V minulém roce bylo uloveno 16 srnců, 15 srn a 11 

srnčat, dále 45 zajíců, 39 bažantů a 23 kachen. Štěstí nám přálo také při odstřelu „škodné“ zvěře a podařilo 

se ulovit 14 lišek a 3 kuny. Pyšnit se můžeme i odstřelem dvou kusů černé zvěře. 

Ti z vás, kteří za poslední rok navštívili naši myslivnu, ví, že jsme dokončili její vnitřní rekonstrukci a 

v myslivně se vybudovalo nové sociální zařízení. Neotáleli jsme však ani se zkrášlováním jejího zevnějšku. 

Pozorný občan si jistě všiml, že naše myslivna má novou střechu a letos je v plánu další její vylepšování 

například nová fasáda. Za myslivecký spolek, Jana Cholevová 
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29. 8. 2020  Ukončení sezóny hasičů zdoláním požáru na poli za drůbeží farmou 

 

26. 6. 2021 Dětský den na fotbalovém hřišti 
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Obnova autobusových zastávek 

 

 

NEŠVARY V NAŠÍ OBCI 

Do zpravodaje zařazujeme i problémy, které nás nejčastěji trápí a těmi jsou: 

• parkování vozidel na chodnících 

• jízda po tělese chodníku na kole 

• volné pobíhání psů  

• ukládání odpadu na místa, která nejsou k tomuto účelu určena 

• používání hlučných nástrojů o nedělích a svátcích 

 

Žádáme tímto všechny spoluobčany o dodržování všeobecných pravidel soužití v obci a prosíme o 

vzájemnou toleranci.  

                                                                                                                                                                                                             Vydává Obecní úřad Valtrovice 


