Vítejte ve Valtrovicích
www.valtrovice.cz, e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz
Obec Valtrovice, Sídlo Obecního úřadu: Valtrovice 7, 671 28 , IČ: 00637653
Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo, Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Okres (NUTS 4): Znojmo, Kraj (NUTS 3): Jihomoravský kraj , Katastrální plocha (ha): 774
Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2018: 427, Nadmořská výška (m n.m.): 192 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 48° 48΄ 24˝ s. š. , 16° 13΄ 19˝ v. d.

Kostel sv. Jana Křtitele

Z památek je zajímavá místní fara a velmi starý kostel, který byl vystavěn
někdy ve 12. - 13. století, postavený v gotickém slohu, zasvěcený Janu
Křtiteli.
Obec Valtrovice leží v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji a je tvořena
jedním katastrálním územím. Nachází se cca 14 km jihovýchodně od města
Znojma a sousedí na východě s obcí Křídlůvky, na jihu s obcí Slup, na západě s obcemi Strachotice a Krhovice a na severu s obcí Borotice. Jižní hranici katastru tvoří tok řeky Dyje, který lemují lužní lesy. Obec leží v jižní části
katastru, na říční terase nad nivou řeky Dyje v nadmořské výšce 191 - 194 m. n. m. Obcí prochází silnice II. třídy 408 Brandlín Jemnice – Hodonice – Hevlín. Po severní hranici katastrálního území prochází celostátní neelektrifikovaná jednokolejná dráha
č. 246 Znojmo – Břeclav, zastávka v obci není. Nejbližší zastávka je v obci Hodonice nebo Božice. Podél severního okraje zastavěné části obce vede zavlažovací kanál Krhovice - Hevlín. Střední část katastru vytváří terasa řeky Dyje, charakteristická plochým
reliéfem, je zcela zemědělsky využívaná, s realizovanými závlahami a odvodněním. Dominuje zemědělská velkovýroba, pěstování
obilovin, sadařství a vinařství. Bloky orné půdy lemují pruhy větrolamů. Na katastru jsou dva areály zemědělské výroby a lokalita
vinných sklepů, která je využívána k rekreačním účelům. Ve vzdálenosti cca. 3 km severně od obce se nachází menší osada rodinných domků „Formoza“.
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Vítejte u Valtrovického brodu
ŘEKA DYJE, písemně je uváděna poprvé r. 985 jako TAIA, 1028 TYE, 1052 DYGA (dyja), 1332 a 1367 TEI a TEY a 1409 DYGE(dyje). Tok Dyje
byl dříve jiný než dnes, zdaleka nebyl tak hluboký, zato však byl rozvětven do několika ramen. Pro vysoký a příznivý stav hladiny byly
postaveny u hlavního toku mlýny a proti častým povodním stavěli lidé hráze. Hlavní tok řeky mezi Micmanicemi a Valtrovicemi se ubíral
těsně kolem Valtrovic a Křídlůvek přes les zvaný Ostrov. Začátkem 17. století se protrhlo několik hrází u Micmanic, u Hrádku, pak Za vrbami pod kostelem a záhy vyschlo řečiště u Valtrovic a Křídlůvek. Zachovalo se dnešní rameno Dyje dál od Valtrovic.
(čerpáno z knihy Hrádek za obzorem paměti, Marek Čermák)
Z Valtrovic do Čule (dnes Slup) vedla silnice a most přes řeku Dyji (nad brodem), to až do roku 1858, kdy rozsáhlé záplavy řeky Dyje most zničily. Následně v 60. letech 20. století byla postavena přes řeku provizorní lanová lávka pro pěší, avšak
i ta byla vlivem povodní a zubem času koncem 70. let rozbita. Dnes mělké podloží v tomto místě dává možnost řeku přejít i přejet. Kdo ví,
třeba v budoucnu bude most z Valtrovic do Slupu zase obnoven.

Kostel sv. Jana Křtitele

Obec Valtrovice
www.valtrovice.cz, e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz
Založení obce se datuje rokem 1243, kdy český král Václav I. daroval
ves Valtrovice klášteru sv. Michala ve Znojmě, od tohoto roku zůstaly Valtrovice klášterním majetkem, až do roku 1542, kdy přechází na
majitele Jaroslavického panství, Viléma Kuny z Kunštátu. Po druhé
světové válce, po odsunu německých občanů, byla obec osídlena
novými občany z různých částí republiky a převážně Slováky pocházejícími z Rumunska. Noví osídlenci se zabývali převážně soukromým
hospodařením. V roce 1950 založili družstvo, které po čase přešlo pod
Státní statek. V sedmdesátých letech 20. století došlo v obci k výstavbě nových nájemních bytů, čímž se výrazně zlepšila bytová situace mladých rodin a došlo k zastavení odchodu mladých lidí z obce.
Počtem obyvatel patří spíše mezi menší obce. K obci spadá i malá
osada Formoza s šesti obytnými domy, vzdálená 3 km.
Z památek je zajímavá místní fara a velmi starý kostel, který byl vystavěn někdy ve 12.-13. století, postavený v gotickém slohu, zasvěcený Janu Křtiteli. Ze základní školy je nově zrekonstruovaný kulturní
dům, kde se odbývá převážná část kulturní činnosti obce.
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Hasičská zbrojnice

Dětské hřiště

Kulturní dům, Hospoda

Obecní úřad

