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SLOVO  STAROSTY MGR. LUĎKA LAHNERA 

Vážení a milí spoluobčané, 

všichni jsme již s velkou nadějí čekali na ukončení pandemie nemoci COVID-19 a postupné rozvolňování 

opatření, která poznamenala naše životy i běžný život v naší obci. Koronavirus je v současnosti na ústupu a i 

když tady bude s námi i nadále, doufám, že se s ním naučíme žít tak jako s chřipkou. 

V současné době se do popředí dostaly události spojené s konfliktem na Ukrajině. Nyní panuje ve 

společnosti napjatá atmosféra a to i v důsledku zdražování prakticky všeho zboží a služeb od potravin, 

pohonných hmot a především energií až po ceny stavebních prací. Setkávám se i s názorem, že nás nečeká 

růžová buducnost a dobře už bylo. Tento konflikt určitě ovlivní růst naší ekonomiky a bude to mít vliv i na 

samotný rozpočet obce. I přes všechny tyto negativní skutečnosti nesmíme upadnout do depresivních nálad a 

život v obci i chod obecního úřadu musí běžet dál a nemůžeme ustrnout. I nadále budeme plnit úkoly, 

pokračovat v rozpracovaných projektech a připravovat nové, které nám všem zkvalitní životní podmínky, 

zkrášlí naše okolí a zvýší životní úroveň v obci.  

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podílejí na zajišťovaní kulturních a společenských akcí, které se 

pomalu a jistě opětovně uvádějí do života.     

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

V letošním roce došlo ke značnému zpoždění informovanosti o možnosti čerpat dotace na vytvoření 

pracovních míst VPP na ÚP ve Znojmě. Na základě tohoto časového skluzu jsme přistoupili k zaměstnání tří 

pracovníků z rozpočtu obce a na jedno pracovní místo jsme získali dotaci ve výši 16.000 Kč na měsíc.  

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

podány celkem dvě žádosti a to na projekty s názvem ,,Výměna střešní krytiny na budově MŠ Valtrovice“. 

Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 177.000 Kč. Jenom upřesním, že se jedná o střechu nad přístavbou 

což je kuchyně a jídelna. Druhá žádost ,,Dovybavení zásahové jednotky SDH Valtrovice“ nebyla úspěšná a 

to z důvodu nízkého počtu bodů a vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tento dotační program. 

Další žádost o dotaci byla podána na Národní sportovní agenturu na projekt ,,Vybudování nového 

závlahového systému fotbalového hřiště ve Valtrovicích“ nyní jsme dostali informace, že probíhá formální 

hodnocení žádosti. Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme podali dvě žádosti a to na projekty ,, Místní 

komunikace Ke Kostelu, Valtrovice“ a ,,Vybudování venkovního fitness v obci Valtrovice“. Z ministerstva 

jsme dostali informace, že do této výzvy bylo podáno celkem 3800 žádostí o dotace s požadovaným 

finančním objemem bezmála 12 miliard korun. Aktuální alokace, částka připravená v rozpočtu ministerstva, 
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dle mantinelů státního rozpočtu, na žádosti v rámci programu podpora rozvoje regionů činí 2,1 miliardy 

korun. Z toho vyplývá, že bude možné bohužel podpořit jen zlomek žádosti. Tak nám nezbývá než doufat, 

že budeme vybráni alespoň s jednou žádostí k podpoře. Přes Místní akční skupinu Znojemské vinařství, z.s. 

jsme podali žádost o dotaci na SZIF na projekt ,,Pořízení stolů a židlí do Kulturního domu ve Valtrovicích“. 

Tato žádost již splnila formální náležitosti a přijatelnost a rovněž prošla výběrovou komisí a byla úspěšně 

zaregistrována na SZIF v Programu rozvoje venkova.  

V loňském zpravodaji jsme uveřejnili náhledy nového kulturního domu, nyní čekáme na vystavení 

Stavebního povolení ,,Rozhodnutí“ ze strany Stavebního úřadu v Jaroslavicích. Další projekt, který jsme 

v loňském roce uváděli jsou ,,Vodní plochy VN1 a VN2 v k.ú. Valtrovice“. K tomuto projektu uvádíme, že 

v nejbližší době by mělo dojít k vypsání vhodného dotačního titulu, do kterého bychom chtěly tento projekt 

zařadit.  

Vážení spoluobčané, s příchodem léta si užívejte prosluněných dní, odpočinku, bezstarostné dovolené plné 

zážitků. Takových zážitků, o které jsme byli v posledních dvou letech ochuzeni. Dětem přeji krásně strávené 

toužebně očekávané prázdniny. 

 

 

Přehled vybraných investičních akcí za posledních deset let   

Volební 

období Název investiční akce 

Celkové náklady 

v Kč 

2
0
1
1
 -

 2
0
1
4
 

Dětské hřiště 481 106 

Výstroj a výzbroj SDH 181 476 

CAS pro SDH 181 000 

Rekonstrukce KD 315 346 

Sklad techniky za OÚ 97 900 

Štepkovač a kompostéry 764 102 

Vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice 628 460 

Dům volnočasových aktivit čp. 8 1 713 034 

Rekonstrukce MŠ Valtrovice - zateplení 640 958 

Výsadba lesů 424 644 

Pořízení územního plánu obce 200 000 

Dílčí rekonstrukce hasičské zbrojnice 46 941 

Dopravní automobil pro SDH Valtrovice 320 000 

Veřejné osvětlení na Formóse 164 779 

Přístřešek zahradní techniky za OÚ 52 390 

Odkanalizování obcí Valtrovice a Křídlůvky 62 880 594 
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Výsadba lesů a lesní hospodářský plán 704 803 

Vybavení zásahové jednotky SDH  103 369 

MŠ Valtrovice - hravá zahrada 469 153 

Oprava chodníku k místnímu hřbitovu 154 012 

Rekonstrukce obecního úřadu 1 980 172 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 828 160 

Pořízení nového vybavení knihovny 136 666 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 834 901 

Oprava chodníku u kostela 837 196 

Nový systém separace odpadů v obci 1 162 790 

2
0
1
9
 -

 2
0
2
2
 

Rekonstrukce MŠ Valtrovice - vytápění a elektroinstalace 649 914 

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 2 109 606 

Rekonstrukce fotbalového hřiště 724 000 

Doplnění vybavení jednotky SDH Valtrovice 180 591 

Výsadba lesů  559 009 

Průtah obcí II/408 33 785 176 

Nové čekárny na zastávkách autobusů 279 105 

Rekonstrukce chodníku od obchodu k faře 1 023 628 

Oprava kapličky a křížku 73 000 

Výměna vrat u hasičské zbrojnice 155 044 

Projekt bydlení lokalita Valtrovice východ 828 625 

Parkoviště u obchodu a křižovatky 301 500 

Projekt vodních ploch VN1 a VN2 239 580 

  Celkový souhrn 117 212 730 

 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 

Lesní hospodářství v celé střední Evropě zažívalo zejména v letech 2018 – 2020 velmi těžké období 

způsobené kůrovcovou kalamitou a s tím spojeným přebytkem dříví na trhu. Ceny dříví v uvedených letech 

klesly na historicky nejnižší úroveň a u některých sortimentů  (např. vlákniny) nepokrývala nákupní cena 

dříví náklady nutné na vytěžení a přiblížení dříví. Situace se změnila až v závěru roku 2021 a dále v roce 

2022, kdy z důvodů doznívající kůrovcové kalamity a tím poklesu nahodilých těžeb a obnovenému 

hospodářskému růstu v severní Americe a Evropě a zvýšené poptávce po stavebním řezivu se začal 

projevovat nedostatek zejména smrkového dříví. Ceny všech sortimentů začaly opět růst, v současné době je 

po dříví značná poptávka a ceny zejména palivového dříví, jako možné náhrady za enormně drahý „Putinův“ 

plyn rostou ze dne na den. Obec má zatím ve svých porostech dostatek možností, jak uspokojit poptávku 

občanů po palivovém dříví. 

 

Obec Valtrovice vlastní lesy v okolí obce o výměře 64,15 ha a jedná se o lesy téměř výhradně listnaté, zdálo 
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by se tedy, že se popsaná situace s kůrovcovým jehličnatým dřívím nemusela hospodaření v obecních lesích 

nijak dotknout. Přebytek kalamitního jehličnatého dříví a jeho nízké ceny však v minulých letech naboural 

trh se dřevem natolik, že i listnaté sortimenty byly obtížně odbytelné a i jejich ceny klesly pod ekonomicky 

přijatelnou úroveň. Zejména vláknina se nevyplácela vůbec těžit. Situaci zhoršovalo dále pokračující plošné 

odumírání jasanu, způsobené parazitickou houbou Chalara fraxinea, které se projevuje i v porostech 

vlastněných obcí, zejména pak ve starších jasanových porostech. Výrazně se toto odumírání projevilo v 

porostu 2 B9 napravo od silnice na Křídlůvky. K odumírání jasanů zde docházelo postupně v posledních 

několika letech a vzhledem k tomu, že lesní zákon jednoznačně přikazuje všem vlastníkům lesů těžit 

přednostně tzv. těžbu nahodilou, musela obec postupně vytěžit v uvedeném porostu celkem téměř 900 m3 

dříví, převážně právě jasanu a to i v době, kdy cena dříví byla na historickém minimu. Příjem za vytěžené 

dříví byl samozřejmě mnohem nižší, než se očekávalo. V uvedeném porostu vznikla touto těžbou holina o 

výměře 2,32 ha, kde bylo nutno zpracovat potěžební zbytky, to se naštěstí podařilo s pomocí občanů obce 

zvládnout těsně před jarním zalesněním, poté byla plocha připravena lesní frézou a začátkem dubna pak byla 

plocha ukrajinskými pracovníky firmy Dimitra Tylniaka během 10 dnů zalesněna. 

Oblast Valtrovic patří lesnicky do 1. lesního vegetačního stupně, většina porostů spadá do živných stanovišť. 

Výběr dřevin na zalesnění je dán zařazením do hospodářských souborů, v daném porostu pak lesní 

hospodářský plán stanovuje jako cílovou druhovou skladbu zastoupení DB 60 %, jasanu 20 % a dále javor, 

lípu a jilm. V souladu s tímto doporučením bylo na jaře zalesněno 2,10 ha dubem, plocha 0,22 ha pak byla z 

důvodů nedostatku vhodných sazenic na trhu ponechána volná na podzimní zalesnění, kdy bude doplněn 

javor a jilm. Zalesnění jasanem nebude na základě doporučení odborného lesního hospodáře prováděno 

vzhledem k pokračujícímu onemocnění jasanu (viz výše). 

Během léta čeká pracovníky obce péče o lesní kultury založené v minulých letech, tedy ožínání, případně 

ochrana proti buření chemicky, stavba oplocenek a jejich pravidelná údržba, na podzim pak zalesnění zbytku 

holiny u silnice na Křídlůvky. V úplném závěru roku je pak plánována mýtní úmyslná těžba v porostu 2 B8 

vpravo od silnice na Formózu směrem k čerpačce. Celoročně je pak dávána občanům možnost zpracování 

nehroubí a slabé nahodilé těžby formou samovýroby na topení.  

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

Volby jsou plánovány ve dnech 23. – 24. září 2022, 

Současné zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. 05. 2022 stanovilo, že pro volební období 2022 až 

2026 bude do zastupitelstva obce Valtrovice opět voleno 7 členů zastupitelstva. Nyní je období pro podávání 

kandidátních listin a sbírání podpisů 

Potřebný počet podpisů: 
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• pro nezávislé kandidáty je  21 

• pro sdružení nezávislých kandidátů je  30 

Kandidátní listiny se podávají pověřeným pracovníkům nejpozději do úterý  19. 07. 2022 do 16:00 hodin 

na Městském úřadě Znojmo, Pražská 59, Znojmo. 

INTELIGENTNÍ UKAZATELE RYCHLOSTI 

V loňském zpravodaji jsme uvedli informaci, že se zabýváme pořízením ukazatelů rychlosti na průtah obcí.  

Po všech peripetiích s vyřizováním ohledně umístění ukazatelů a to především negativní stanovisko ze 

strany společnosti E.ON s umístěním ukazatelů na betonové sloupy, jsme museli přistoupit k vyřízení 

územního souhlasu pro instalaci měřičů na nové pozinkované sloupy. Na konec se nám podařilo zajistit 

zbytek vyjádření od dotčených orgánů a od měsíce dubna nám pomáhají usměrňovat neukázněné řidiče a 

dochází tím ke zvýšení bezpečnosti v tomto úseku naší obce.  

Celková cena investice byla 595 232 Kč. 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 

Celkové výdaje za rok 2021 činily 620 977,13 Kč 

Směsný komunální odpad                    228 026,83 Kč 

Tříděné složky odpadu  (papír, plast, sklo, železo, bio, objemný, oleje)  366 059,25 Kč 

Nebezpečný odpad (pneu, oleje, barvy, filtry, kyseliny, aj.)      26 891,05 Kč 

Celkové příjmy za rok 2021 činily 289 364,50 Kč 

Směsný komunální odpad, příjem od občanů      156 351,00 Kč 

Směsný komunální odpad, příjem firmy                                  5 000,00 Kč 

Tříděné složky odpadu  (příjem EKO-KOM)     128 013,50 Kč 

Elektroodpad                     0,00 Kč 

Výdaje převyšují příjmy o 331 612,63 Kč 

 

ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU -  povinnost uhradit  do 31. srpna 2022 
 

Obecní úřad připomíná občanům: 

Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2022 dle obecně závazné vyhlášky  č. 1/2021 

je splatný do 31. srpna 2022. 

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

trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
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ZKONTROLUJTE SI PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU 

V roce 2021 byl novelizován zákon o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), který přinesl několik 

úprav. Jednou ze zásadních novinek je zneplatnění občanského průkazu (dále OP) v případě změny 

některých z údajů.  

V případě, kdy občan změní například místo trvalého pobytu, jméno, příjmení nebo rodinný stav (sňatek, rozvod, 

ovdovění - je-li tento údaj v OP uveden), dochází nově k automatickému zneplatnění dokladu po 45 dnech od 

změny údaje.  

Zkontrolujte si proto platnost OP, ale i dalších dokladů  

S blížící se letní sezónou doporučujeme občanům, aby si zavčas zkontrolovali platnost všech svých dokladů, 

případně dokladů svých dětí a v dostatečném předstihu požádali o jejich výměnu. Předejdou tak nejen 

nepříjemnostem, ale také ušetří finanční prostředky za případná podání žádostí o doklady ve zkrácených lhůtách. 

O výměnu osobních dokladů je možné požádat na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.  

O výměnu OP lze požádat až 6 měsíců před skončením platnosti. U osob starších patnácti let je výměna OP z 

důvodu změny údajů v něm uvedených nebo z důvodu skončení platnosti bez poplatku. Vydání dětského 

občanského průkazu ve standardním termínu do 30 dnů činí 100 korun.  

Výměnu cestovního pasu je třeba provést s ohledem na vyžadovanou délku jeho platnosti podle podmínek 

jednotlivých zemí. Podmínky jednotlivých států k platnosti dokladů jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva 

zahraničních věcí ČR. Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve standardní lhůtě do 30 dnů pro osobu starší 

patnácti let činí 600 korun s platností 10 let. Pro dítě do patnácti let činí poplatek 100 korun s platností 5 let.  

Nový řidičský průkaz lze vyřídit nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti.  

Kompletní ceník poplatků je k nahlédnutí na stránkách znojmocity.cz v dlaždici Poplatky (přímý odkaz zde 

https://bit.ly/3JyLKbB). Městský úřad Znojmo, odbor správní zajišťuje agendu občanských průkazů, pasů a 

řidičských průkazu na adrese Pražská 59 (v budově Policie ČR) 

NAŠI JUBILANTI 2022 

Šarlota Kolková – 87 let, Antonín Stašek - 85 let, Jarmila 

Kalabusová – 70 let, Blažena Kavuloková – 81 let, Věra 

Hoskovcová – 65 let, Věra Orlová – 82 let, Milan Keck – 65 let, 

Anna Czernaiová – 84 let, Irena Cerháková – 70 let, Ludmila 

Mařicová – 65 let, Jaroslav Kratochvíl – 70 let, Miroslav 

Galetka – 75 let, Anna Juhaňáková – 84 let, Anna Běhalová – 

75 let, Anna Černajová – 65 let, Petr Rosota – 65 let, Regina 

Rosotová – 83 let, Zdeňka Hrabinová – 86 let, Růžena Zvarová 

– 65 let, František Jedlička – 65 let, Maria Juhaňáková – 87 let, 

Marta Jung – 65 let, Miroslav Bělka – 70 let, Karel Kalarus – 80 let 
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Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a mnoho životní pohody do dalších let. 

Narození v roce 2021: Patricie Kovalčíková, Eliška Šejnová, Jakub Dvořák, Jonáš Zeman, Kateřina 

Golombová 

 

VÍTÁNÍ 

OBČÁNKŮ  

21. 5. 2022 

 

 

 

 

 

SPOLEK VALTROVICKÝCH MAMINEK 

Místní Valtrovické ženy se rozhodly navázat na úspěšný KLUB ŽEN, který má ve Valtrovicích dlouholetou 

tradici. Již od roku 2003 se staral o zpestření kulturního života v naší obci především pořádáním akcí pro 

naše nejmladší obyvatele.V této souvislosti byl založen spolek s názvem „VALTROVICKÉ MAMINKY“, 

který v této činnosti pokračuje. Aby v tom maminky nebyly samy, probíhá úzká spolupráce s obcí, místním 

sborem dobrovolných hasičů, s fotbalisty FC Valtrovice a dalšími. Valtrovické maminky se ochotně zapojují 

do nejrůznějších činností. Jde jim především o to, aby pro zúčastněné vytvořili příjemnou a neopakovatelnou 

atmosféru. Mezi pořádané akce patří mimo jiné:MASOPUST, VÍTÁNÍ JARA,  MALOVÁNÍ VAJÍČEK, 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC, DĚTSKÝ DEN, UKONČENÍ PRÁZDNIN, KROJOVANÉ HODY, 

DRAKYÁDA, DÝŇOVÁ STEZKA S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Spolek se snaží a bude se i nadále věnovat pořádání tradičních akcí, přicházet i s novými podněty, provádět 

inovace a starat se především o zábavu dětí i dospělých. Spolek je otevřen a přijímá i další zájemce o 

kulturní život v obci. Společenské události především stmelují různé věkové skupiny občanů, děti i mládeže. 

Chceme docílit toho, aby to v naší obci žilo!!! 
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VYBRANÉ SPOLEČENSKO-KULTURNÍ AKCE ROKU 2021 - 2022 

HODY 18. 9. 2021 – loňské hody proběhly z důvodu koronavirových opatření opět pod širým nebem před 

kulturním domem. Z netradičního pojetí se tak pomalu stává tradice. Počasí se vydařilo, muzika hrála 

zvesela a krojovaní se o hosty příkladně starali. 

 

STEZKA ODVAHY 30. 10. 2021 – před dušičkami proběhlo 

s dětmi tradiční dlabání dýní na obecním úřadě a poté již následovala 

parádní stezka odvahy kde si děti mohly vyzkoušet své dovednosti 

při zdolávání strašidelných úkolů. Akci si mnozí budou pamatovat 

jako největrnější za poslední roky. 
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SKOŘÁPKOVNÍK 3. 4. 2022 – děti s rodiči doma poctivě vyfukovali vajíčka, aby pak mohli své skořápky 

náležitě ozbobit a jejich pověšením na „Vlatrovický skořápkovník“ přivítat blížící se velikonoční svátky. 

 

UKLIĎME ČESKO 9. 4. 2022 – po několikaleté odmlce se letos i naši účastníci zapojili do celorepubliké 

akce. Stačilo 

projet pouze 

několik polních 

cest a příkopy 

kolem hlavní 

silnice a vlečka 

přetékala pytli 

plnými odpadků. 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2022 – fotbalové hřiště se večer proměnilo na kolbiště malých čarodějnic a 

čarodějů. Spousta her a dovednostních soutěží děti dokonale zabavila a třešničkou na dortu byla odborně 

podpálená vatra. Užasle jsme sledovali, že k nejlepší čarodějnické hře stačí obyčejný toaletní papír       

 

DEN DĚTÍ 4. 6. 

2022 – den dětí se 

tentokrát konal pod 

taktovkou zkušeného 

kouzelníka Katonase. 

Ovšem nejlepší 

atrakci dne předvedli 

profesionální hasiči 

v podobě mydlové 

pěny, ve které se 
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mohli děti dosytosti vyřádit. 

VALTROVICKÝ KAMÍNKOVNÍK  

22. 6. 2022 – Našli jste kamínek s obrázkem? Nevíte co to je? Nevíte co s ním? Je to jednoduchá 

zábavná hra pro každého. Přidej se i TY! Stačí si vzít kamínek, z jedné strany ho pomalovat a z druhé 

strany napsat své PSČ + FB Kamínky. Kamínkové malování našlo svou cestu i k nám do Valtrovic. Hra si 

v krátké době získala v naší zemi tisíce příznivců, kteří sbírají, vytvářejí a přenášejí kamínky. Cestou lesem, 

obcí nebo právě u naší autobusové zastávky narazíte na malá umělecká díla. Sdílí se tak radost nebo 

dobrodružství z cesty jednotlivých kamínků. Jak se připojit? Stačí přinést svůj pomalovaný kamínek 

nebo ten, který najdete kdekoliv jinde ke Kamínkovníku. Tento kamínek lze vyměnit za jiný nebo ho 

zde jen nechat, a říct o místě ostatním.  Také postačí si kamínek vyfotit, sdílet a přenést kamkoliv jinam, 

kde ho najde někdo jiný. Valtrovický kamínkovník se nachází vedle autobusové zastávky, kde je usazené 

železné kolo a kolem něj jsou kameny. Přidejte se , malujte, hledejte, vyměňujte, sdílejte a udělejte radost 

sobě i ostatním. 
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FC VALTROVICE – historický postup!!! 

Fotbalový klub FC Valtrovice měl v uplynulém ročníku 2021/2022 celkem tři týmy, které se účastnily 

okresních soutěží. Nejmladší reprezentanti valtrovického fotbalu nastupovali v kategorii mladších přípravek 

a trenérkou tohoto týmu je Lenka Komůrková. Hráčů a především hráček v této věkové kategorii je opravdu 

hodně a tak v některých zápasech nestačila jen jedna hrací plocha, ale tým se rozdělil na dva, aby si všichni 

dostatečně zahráli. Jak to tak bývá u nováčků soutěže, hráči sbírali své první fotbalové zkušenosti a neustále 

se zlepšovali, což potvrdili v posledním zápase, ve kterém na hřišti v Hlubokých Mašůvkách zvítězili. 

Výsledky však nejsou v této věkové kategorii podstatné a proto není vedena ani tabulka. Další valtrovický 

mladežnický tým odehrál sezónu v kategorii mladších žáků. Trenérem týmu je předseda FC Valtrovice 

Antonín Stašek a tým se skládá rovněž z chlapců i dívek. V letošním ročníku, kdy byla v této soutěži 

velká konkurence, se žákům podařilo zvítězit celkem ve třech utkáních a umístili se na jedenáctém místě. 

Velký počet mladých hráček a hráčů je skvělý příslib pro budoucnost valtrovického fotbalu. Poděkování 

patří především trenérskému týmu, pro který je někdy náročné zvládnout takový počet dětí. 

Tým mužů v uplynulé sezoně odehrál tradičně IV. třídu ve skupině C znojemského okresu. Před sezónou 

nevypadala situace vůbec příznivě, jelikož tým byl bez trenéra a někteří hráči využili přestupových nabídek, 

aby si vyzkoušeli vyšší soutěž, takže personální situace nebyla nejlepší a docházka na tréninky u některých 

spoluhráčů rovněž pokulhávala. Problémy však tým naopak semkly. Podařilo se nám vstoupit do sezóny 
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vítězně a na vítězné vlně pokračovat. Pomalu se tak začalo blýskat na lepší časy. Od 6. kola se k našemu 

týmu připojil Michal Kavka na pozici hlavního trenéra. Po posledním podzimním zápase s Hraběticemi, ve 

kterém jsme zvítězili kuriózním fotbalovým výsledkem 20:1, jsme přezimovali na první příčce. Zimní 

příprava byla z pohledu docházky slabší, takže jarní výkony za těmi z podzimu zaostávaly, ovšem i tak se 

nám podařilo první příčku udržet a postoupit tak o třídu výš, což je historický úspěch. 

Doufejme, že se našim fotbalistům bude dařit i ve vyšší soutěži. Tímto děkujeme všem fotbalovým členům, 

sponzorům a příznivcům za podporu během uplynulé sezóny a především panu Jaroslavu Mařicovi za jeho 

péči o hřiště, bez něj bychom běhali po vydupané a suché trávě. Doufáme, že nám naši skvělí fanoušci 

zachovají přízeň i v nadcházející nelehké sezóně. Budeme se ni s Vámi těšit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní turnaj starších přípravek ve Znojmě – 3. místo 
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SDH VALTROVICE  

Po nechtěné covidové odmlce obnovil svoji činnost v uplynulém roce i sbor dobrovolných hasičů. Během 

pravidelné valné hromady došlo k obměně několika členů výboru a nemalému náboru členů nových, a to 

zejména z řad dětí a jejich maminek. Mladší i straší děti si hned z první letošní soutěže přivezli pohár za 3. a 

2. místo. Své první a hned okrskové závody má za sebou i družstvo žen, které se umístilo na 4. místě. 

V nejbližší době všechny čeká domácí závod O pohár starosty obce Valtrovic, který se koná již 2. 7. 2022 na 

fotbalovém hřišti a na který jste všichni srdečně zváni. VODĚ ZDAR, OHNI ZMAR! 

 

Okrsková soutěž v Dyjákovicích - za SDH Valtrovice se zúčastnila družstva přípravky, žáků, žen a mužů. 

Ukazatele rychlosti 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VALTROVICE 

p o ř á d á 

SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM SPORTU 

O POHÁR STAROSTY 

OBCE VALTROVICE 

KDY:   SOBOTA  2. ČERVENCE 2022 OD 9:00 hod. 
              ( registrace soutěžících v 8:45 hod.) 

KDE:   FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VALTROVICE 

 

 

 

 

 

Přijďte podpořit své družstvo a prožít skvělou 

atmosféru doplněnou dobrým jídlem a pitím. 
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