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SLOVO NAŠEHO STAROSTY
Vážení spoluobčané, nevím jak Vám, ale nám ten čas nějak strašně letí a opětovně se nám přiblížily letní
prázdniny a dovolené. Touto dobou je do domácností doručován, dalo by se říci, ,,tradiční“ Valtrovický
zpravodaj. Nyní Vás ve stručnosti seznámím s činností obecního úřadu a projektů, které bychom chtěli
realizovat.
V rámci dotačních programů jsme podali následující žádosti. V dotačním programu Jihomoravského
kraje byly podány celkem tři žádosti, a to na opravu chodníku k místnímu hřbitovu, nákup nového
počítačového vybavení s multifunkčním zařízením včetně regálů do místní knihovny a na rekonstrukci
hasičské zbrojnice. V současné době máme informace, že jsme uspěli s žádostí na opravu chodníku a
projektu týkající se vybavení knihovny.
Další žádost o dotaci jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky na projekt: ,,Hravá
zahrada“. Tento projekt je věnován doplnění herních prvků v mateřské škole. S tímto projektem jsme
uspěli, po vyhodnocení výběrového řízení bude dodavatelem herních prvků Znojemská firma Dřevoartikl.
Samotná realizace proběhne v průběhu letních prázdnin a děti ze školky se mohou těšit na proměnu školní
zahrady.

Kresby dětí z mateřské školy, jaké by chtěli mít hřiště.
Jak jste si možná všimli, v obci bylo v loňském roce nainstalováno pět kusů nových svítidel, která
využívají led technologii. Jelikož jsme se setkali s pozitivními ohlasy na tuto výměnu, byla podána žádost do
dotačního programu Efekt na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, která řeší možnost výměny veřejného
osvětlení v naší obci. Při výměně současných svítidel za zdroje využívající led technologii je garantována
úspora elektrické energie ve výši více jak 50%, a to i při instalování většího počtu svítidel. Další žádost o
podporu byla podána na úřad práce tak jako v minulých letech na vytvoření pracovních míst VPP. Pro
letošní rok jsme zažádali o vytvoření čtyř míst. Tento počet nám byl tak jako i ostatním obcím zkrácen
,,pouze“ na dvě pracovní místa. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zaměstnání dvou pracovnic z rozpočtu
obce na zkrácený úvazek tak, aby byla zajištěna údržba a vzhled obce, jak jsme zvyklí z předešlých let. Tolik
tedy k výčtu podaných žádostí o dotace pro rok 2016.
Koncem minulého roku dostaly ,,nový kabát“ webové stránky naší obce www.valtrovice.cz Doufáme,
že tato úprava se Vám líbí a že stránky jsou přehledné a plné aktuálních informací z obce.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pohodové a prosluněné léto a příjemně strávený čas dovolených.
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Konečně máme v obci funkční splaškovou kanalizaci
Na podzim roku 2015 byla dokončena dlouho plánovaná investiční akce, která zahrnovala vybudování
splaškové kanalizace v naší obci. Všichni si určitě pamatujeme ty rozkopané silnice a chodníky, jak jsme
autem častokrát doslova „doskákali“ k domu, v horším případě jsme se k domu nedostali vůbec. Dnes jsme
určitě rádi, že je nepořádek na silnicích za námi, a můžeme opět projíždět a chodit bez obav, že by byl někde
v komunikaci výkop. Zbytky po rozbitých cestách nám ještě připomíná hromada suti u hřbitova, ale i ta by
měla být časem zlikvidována.
Celkové náklady na projekt odkanalizování obcí Valtrovice a Křídlůvky byly ve výši 53.207.000,- Kč bez
DPH. Spoluúčast naší obce na tomto projektu byla následující:
• Zájmovému sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko jsme přispívali částkou 5.437.230,- Kč.
• další finanční příspěvek ve výši 1.592.675,- Kč byl poskytnut Dobrovolnému svazku obcí Jaroslavice,
Hrádek, Dyjákovice a jednotlivým obcím sdruženým v tomto svazku v souvislosti s připojením na ČOV,
která je provozována tímto svazkem obcí.
Ke konci loňského roku jsme evidovali napojení na splaškovou kanalizaci u 83 nemovitostí. Tímto
chceme apelovat na ty, kteří doposud nejsou na kanalizaci napojeni, aby tak neprodleně učinili. Pokud
má někdo povolení od vodoprávního úřadu na alternativní likvidaci odpadních vod, doložte tuto skutečnost
na OÚ. V případě, že jako vlastníci nenapojené nemovitosti na kanalizaci nebudete reagovat na tuto výzvu,
bude u Vás provedena kontrola na likvidaci odpadních vod ze strany vodoprávního úřadu, jímž je Odbor
životního prostředí MěÚ ve Znojmě. Upozorňujeme, že pokud bude touto kontrolou zjištěno protiprávní
jednání – likvidace odpadních vod v rozporu se zákonem, může být ze strany vodoprávního úřadu udělena
pokuta (až do výše 100.000,- Kč) a uloženo nápravné opatření – napojení na veřejnou kanalizaci obce
v souladu s ust. § 116 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2011 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Věříme, že jakožto majitelé nemovitostí, kterých se tato výzva týká, zjednáte nápravu a připojíte se na
splaškovou kanalizaci obce a vyhnete se tak postihu z porušování výše uvedeného zákona. Děkujeme za
pochopení.

Hospodaření obce Valtrovice za rok 2015
PŘÍJMY
Rok 2015, objem příjmů 6.876.713,25 Kč, z toho: daňové příjmy 4.913.638,79 Kč, nedaňové příjmy
497.149,46 Kč, kapitálové příjmy 40.705,00 Kč, přijaté transfery 2.275.220,00 Kč, které v sobě zahrnují i
přijaté dotace 1.425.220 Kč a zbytek je převod mezi účty z ČNB na účet ČSOB v částce 850.000,00 Kč.
VÝDAJE
Rok 2015, objem výdajů 6.475.359,64 Kč, z toho běžné výdaje 5.548.609,64 Kč, kapitálové výdaje
926.750,00 Kč. Ve výdajích se jedná především o převod finančních prostředků DSO Jaroslavice, Hrádek,
Dyjákovice částka 592.675,00 Kč a dary těmto obcím ve výši 1.000,000,00 Kč, příspěvek Mateřské škole
Valtrovice 337.000,00 Kč a opět převod mezi účty z ČNB na účet ČSOB v částce 850.000,00 Kč.
FINANCOVÁNÍ
Rok 2015 objem financování po konsolidaci - 401.353,61 Kč, v tom je zahrnuto dofinancování z běžného
účtu ČSOB stavby splaškové kanalizace. Financování v roce 2015 nebylo do rozpočtu zapojeno.
Přehled:
Příjmy
+
financování
=
výdaje
6.876.713,25
+ (- 401.353,61 Kč )
=
6.475.359,64 Kč
(Konsolidace je převod peněz mezi účty, ČNB a ČSOB o které se snižují příjmy i výdaje, 850.000,00 Kč)
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ROZPOČET OBCE 2015
Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný o objemu příjmů 5.916.000,00 Kč a výdajů 5.916.000,00 Kč.
Během roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření a rozpočet byl navýšen v příjmech o 967.800,00 Kč, ve
výdajích o 1.012.600,00 Kč, financování o 44.800,00 Kč.
DOTACE 2015
a) Čerpání dotací z Krajského úřadu Jihomoravského kraje:
SDH dovybavení zásahové jednotky výstrojí a výzbrojí
70.000,00 Kč
b) Z prostředků spolufinancovaných (z prostředků) EU byl realizován jeden projekt:
Technické zhodnocení - Dům volnočasových aktivit
692 852,00 Kč

Rozpočet obce na rok 2016
Byl sestaven jako vyrovnaný, s objemem příjmů 6.206.100,00 Kč a rovněž i výdajů 6.206.100,00 Kč.
Ve výdajích je zařazena výstavba dětského hřiště v mateřské škole, oprava chodníku ke hřbitovu, nákup
počítačového vybavení do knihovny, náklady na běžný úklid, údržbu a provoz obce a obecního úřadu,
náklady na lesy, odvoz odpadů, veřejného osvětlení aj. Ve výdajích je zařazena do rezervy částka
1.490.100,00 Kč sloužící k pokrytí běžných nečekaných výdajů, které nebyly rozpočtovány.
(AS)

Cestu k řece Dyji zdobí ovocné stromky

Naše obec se zapojila do projektu Milión stromů pro Jihomoravský kraj, který je organizován Krajským
sdružením MAS. U silnice směrem k řece Dyji byly 11. května za pomocí dětí z mateřské školy vysazeny
ovocné stromky. Jednalo se o broskvoně, jabloně, meruňky, švestky, třešně a višně. Doufám, že
v budoucnosti, při procházce k Dyji, si budeme moci utrhnout ze stromu dozrálé ovoce.

Z odpadového hospodářství
Do zpravodaje zařazujeme opětovně rubriku Z odpadového hospodářství. Jak jsme uvedli v minulém
vydání zpravodaje, od 1.4.2015 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška obce Valtrovice č.1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Valtrovice. Do vyhlášky byla zapracována nová povinnost a
to ta, že obce musí nově třídit bioodpady a kovy. Na základě této povinnosti v obci přibyly nové kontejnery,
a to na biologicky rozložitelný komunální odpad, který jsou obce povinny třídit minimálně v období od 1.
dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo se třídí celoročně. K problematice bioodpadů nám
byla ze strany zástupce naší svozové firmy nabídnuta možnost dodat do každé domácnosti 240 litrovou
plastovou nádobu (popelnici) na tento druh odpadu. Přílohou zpravodaje je anketní lístek, kde můžete uvést
svůj názor k problematice třídění nejen bioodpadů, ale plastů, papíru, skla. Vaše názory nám budou
nápomocny v rozhodovaní, kterým směrem se bude dále ubírat naše odpadové hospodářství.
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Malá rekapitulace toho co patří do jednotlivých kontejnerů:
Kontejner na papír
do kontejneru patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoli z lepenky, knihy, obálky s fóliovými
okýnky, vhodit můžete taktéž papír s kancelářskými sponkami
do kontejneru nepatří: uhlový papír, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, použité dětské pleny
Kontejner na sklo
do bílého patří: čiré sklo
do zeleného patří: jakékoliv sklo, například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupu, marmelád, zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a dveří. Z tohoto důvodu je na boku kontejneru
vytvořen průřez pro vhazování větších tabulí skla.
do kontejnerů nepatří: keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Kontejner na plasty
do kontejneru patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických
přípravků, kelímky do jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren lze vhazovat v menších kusech.
do kontejneru nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Kontejner na kov
do kontejneru patří: nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, ostatní drobné kovové obaly
do kontejneru nepatří: tlakové nádoby od sprejů, obaly znečištěné od potravin a chemických látek. Dále sem nepatří
těžké kovy např. olovo, měď, cín, rtuť…
Kontejner na bioodpad
do kontejneru patř z domácností - zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a
citrusových plodů), čajový odpad a čajové sáčky, kávové sedliny, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny,
zbytky jídel rostlinného původu (např. brambory, rýže)
ze zahrad – posekaná tráva, listí, zbytky rostlin (do vel. 30 cm), listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky větví
keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem), seno, sláma, popel ze dřeva
do kontejneru nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky, jiné odpady
(papír, tetrapak, plasty, sklo ….)
Množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2015 k využití je 12,494 tun a objem finančních prostředků,
které obec obdržela od firmy EKO-KOM, a.s. činil: 32.167,00 Kč.

Odvoz domovního odpadu - povinnost uhradit do 31.8.2016
Obecní úřad připomíná občanům:
• Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2016 dle obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 je splatný do 31. srpna 2016.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek,
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Nová povinnost pro majitele kotlů na tuhá paliva
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva
roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž
první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst.
15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
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V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Příští rok po nich totiž mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta až do výše 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Každý provozovatel kotlů se může
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

informovat

o příslušném

odborníkovi

na

odkaze:

Podomní prodejci
I naše malá vesnička se nemůže vyhnout ,,nájezdu“ podomních prodejců s různými nabídkami. Ze strany
zastupitelstva obce bylo přistoupeno k vydání Tržního řádu Obce Valtrovice, ve kterém jsou vymezena místa
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb. V tržním řádu je tento prostor vymezen před obchodem
Jednoty Moravský Krumlov. Dále jsou v řádu uvedeny zakázané druhy prodeje, a to především podomní a
pochůzkový prodej. V souvislosti s přijetím tržního řádu byly u vjezdu do obce instalovány cedule
s informací, že na celém území Obce Valtrovice je zakázán podomní a pochůzkový prodej. Nyní uvidíme,
jaký efekt a vliv bude mít toto přijaté opatření na různé prodejce. Pokud byste pohyb těchto osob
zaznamenali v naší obci, neprodelně ohlaste tuto skutečnost na obecní úřad. Děkujeme.

Volně pobíhající psi
Opětovně apelujeme na povinnost pro majitele čtyřnohých mazlíčků, kteří jsou zodpovědni za jejich
zabezpečení a upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 4/99 o pohybu psů a jiného domácího
zvířectva na veřejných prostranstvích. Porušení vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný
správní delikt nebo trestný čin.

Snažme se o vzájemnou lásku
Dne 29. 5. 2016 při slavnosti Božího Těla v Hrádku tři děti ze šesti farností přistoupily poprvé ke svatému
přijímání, z toho jedno z Valtrovic. Modleme se, aby děti tuto krásnou svátost v životě dál rozvíjely a
vytrvaly.
19. - 23. 6. se uskuteční již 11. cyklopouť ze Znojma do Jeníkova v Severních Čechách. Vyráží se
z Přímětic, kde bude v 15.00 hodin zahájeno požehnáním v kostele sv. Markéty. V letošním roce jedeme
také přes Číhošť, ta byla posledním místem působení kněze P. Josefa Toufara, který byl násilně ubit
komunistickým režimem kvůli „číhošťskému zázraku“.
Všechny srdečně zveme na poutní mši svatou ke sv. Janu Křiteli v neděli 26. 6.v 17.00 hodin ve
Valtrovicích. Dá–li Bůh a bude-li dobré počasí, shromáždíme se opět venku.
Za týden - 3.7. Vás zveme na poutní mši svatou do Hrádku ke sv. Petru a Pavlu. Mše se uskuteční v 17.00
hodin. Při ní poděkuji Bohu za dar života. Všechny srdečně zvu a těším se na vzájemné setkání a
povzbuzení.
5.7. se koná pouť v Oleksovičkách v 17.00 hod ke sv. Cyrilu a Metoději.
Před prázdninami ještě vyjde farní zpravodaj, kde se dozvíte bližší informace.
Prožíváme tento rok jako rok milosrdenství, proto vám všem přeji, ať se to milosrdenství projeví v našem
každodenním jednání. Když se modlíme modlitbu Otče náš, tak za to i prosíme: „Odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům“… V blízkém Znojmě, v kostele sv. Kříže, je možnost navštívit a
projít branou milosrdenství, v naší diecézi jsou tato místa jen 4, tak toho také využijte. Bližší rozpis najdete
na nástěnce u kostela. Je to pro nás velká milost.V jedné písni se zpívá: „Poznají nás po lásce křesťany“…
Tak k tomu Vám ze srdce žehnám, abychom se o tu lásku všichni snažili.
/Za farnost Valtrovice P. Pavel Sobotka/
.
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TRAMPOTY S HRÁBĚMI
Při polední kávě se dědeček zmínil: „Posekl jsem sekačkou
půlku zahrady, pak trávu naházím za plot.“
Abych
dědečkovi pomohla, vydala jsem se na zahradu hledat věc,
která by připomínala hrábě. Nikde nic, jen u kůlny stojí
opřené železné hrábě, po dřevěných ani památky. Nic na
plat. Beru za násadu a ejhle! Železné ozubení leží na zemi a
v dlani svírám jen násadu. „No, tak s takovým náčiním nic
nespravím, přece nepoběžím za dědečkem. Poohlédnu se po
kladivu a hřebíku," pomyslím si. Na polici v kůlně se leskne
hřebík samotář. Objevuji i kladivo. Hurááá! Pár klepnutí a
hřebík je skrz naskrz, ještě zahnout a mám hrabičky celé. Z
drnových trsů podrytých myšími a krtčími chodbičkami se
mokrá sekanice pěkně špatně vyhrabuje. Přesto hrabu trávu, která je díky sluníčku už napůl senem, jako o
život do dlouhých řad. Děti se vracejí ze školy domů. Dcerka je šikovná pomocnice. Pomůže mi naložit
seno na kolečko, otevírá a zavírá bránu. Ke kontejneru na bio odpad jede fůrka sena . Po vyložení se veze
domů dcerka, dřepí na korbě a pozoruje pod nohama mravenečky se škvory, kteří v rychlosti stihli z pařící
se trávy vylézt. Drží se sotva dvěma prsty. Balancuji s její přesouvající se váhou jedu po silnici jako opilá:
„Neblbni, nebo tě tady nedobrovolně vysadím!“ snažím se o domluvu. Je to přece legrace. Při poslední jízdě,
kdy kontejner plníme, až po okraj ji přihodím do kontejneru k trávě, aby kupu sešlapala. Hnedle se tráva o
čtvrtinu slehne. Teď mohou přidat rostlinný odpad i jiní lidičkové. Berme život z nadhledem, ať je pohled na
svět veselejší a práce zábavou.
(MV)

Vzpomínky
Krásné verše od paní Vlasty Javořické mi běžely hlavou „..rodné lány v šíř i v dál, tak jak nám je Pán
Bůh přál..“ Když jsem šla poprvé po nastěhování do naší obce kopat řepu do Křídlůvek, vybavila jsem se na
to kopání novou motykou. Bylo poledne, sluníčko hřálo a já se těšila, jak se opálím a něco si vydělám. Došla
jsem na pole a vidím, že dvě ženy se už chystaly z pole domů a velice se divily, že jdu kopat až tedˇ v tom
horku. Na moji odpověď, že se chci opálit se po sobě jen letmo podívaly. Začala jsem s nadšením kopat
nedohledný řádek řepy. Můj elán skončil asi po dvou hodinách. Pociťovala jsem, že mě pálí ruce, jak jsem
držela křečovitě motyku, mušky mě štípaly, asi se jim líbilo mé upocené čelo. Ramena a záda dostávala
rudou „opálenou“ barvu. Řádek řepy jsem dokopala jen silou vůle. Domů jsem se přímo vlekla. Krásu okolí,
ráno tolik obdivovanou, jsem teď vůbec nevnímala. Soused, který trávil polední siestu v chládku se ptal,
odkud že jdu, na moje zašeptání, že jsem byla kopat řepu mi odpověděl: „Máš špatnou motyku, potřebuješ
šintovačku.“ Asi jsem vypadala dost hrozně. Večer došel můj dobrý soused k nám domů a donesl mi
nabroušenou tenkou motyku a říkal: „ S touto motykou ti to půjde samo.“
Ráno, vyzbrojená motykou od souseda, s náplastmi na rukou i spálenými zády jsem vyrazila na pole ještě za
chládku.Tu řepu jsem dokopala, i když za pomoci těch dvou žen. Potom jsem už chodila kopat každý rok.
Motyku od souseda mám dodnes. Na moje první kopání řepy a dvě ženy, které mi pomáhaly s úsměvem už
jen vzpomínám. Ta vzpomínka ve mně žije dodnes.
(Sma)

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,
7
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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

Hloupá Kateřina

Leden

Juhaňáková Ilona
Polášek Imrich
Polášek Jan
Kolková Šarlota
Stašek Antonín
Bočáň Zdeněk

82
65
60
81
79
65

Březen

Merková Matilda
Kavuloková Blažena
Sutterová Helena
Černai Emil

Významná životní výročí v roce 2016

70

Duben

Lukášová Alena

60

Orlová Věra
Květen

76

Czernaiová Anna
Pacík Josef
Siruk Josef

78
82
70

Sližíková Marie
Kysel Imrich
Koutecká Marie

101
60
65

Září

Juhaňák Jozef
Mařica Jaroslav
Sližíková Olga
Merka František
Rosotová Regina
Vokáčová Marie

70
75
60

65

Srpen

70
60
70
75
77
65

Říjen

Hrabinová Zdeňka
Kecková Věra

80
60

Listopad

Juhaňáková Anna

78

Dzan Michal
Vokáčová Marie
Kubíček Pavel

Černenec
Králíková Hana

65

Juhaňáková Mária

Červen

60
95
60

Prosinec

81

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí v rodině a radosti z vnoučat.
NAROZENÍ:
2015 Elen Fialová
Tomáš Hönig
Nikol Suranová
Viktorie Hošková
Štěpán Covrighin
Vanessa Seiterová
2016
Jakub Richter

ÚMRTÍ:
Vincenc Juhaňák
Jaroslav Sitora
František Šindelář
Miroslav Lukáš
Miroslava Suranová
Jaroslav Mařica
Květoslava Kaloudová
Božena Bodišová

Během roku 2015 odhlásilo trvalý pobyt z obce 19 občanů, přistěhovalo se 10 občanů, narodilo se 6 dětí,
zemřelo 7 občanů. K 31.12.2015 počet obyvatel v naší obci činí celkem 427 osob.

V srpnu se dožije paní Marie Sližíková 101 let a v listopadu paní Marie Vokáčová 95
let. Jsou nám krásným příkladem věrnosti, moudrosti a obětavosti. Je vzácné, že v tomto
krásném věku si užívají radosti v kruhu rodinném.
8
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Novela zákona o občanských průkazech
S účinností od 1.1.2016 – podstatné změny:
• občanské průkazy občanům starším 70 let se nově vydávají s platností na 35 let od data vydání dokladu,
• převeztí občanského průkazu na jiném úřadě s rozšířenou působností, než na kterém občan požádal o
vydání občanského průkazu je, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč,
• občan s trvalým pobytem v ČR po dovršení 15 let věku je povinen požádat o vydání občanského průkazu
nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Novela zákona o cestovních dokladech
S účinností od 1. 1. 2016 – podstatné změny:
• vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4.000 Kč.

Jak je to s cestovními doklady pro děti ?
Pro cestování s dětmi do zahraničí platí již čtvrtým rokem, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Občanský průkaz pro dítě do 15 let stojí 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů. Ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů je tento úkon u dětí
zpoplatněn částkou 2.000 Kč. O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností.(u nás Městský úřad Znojmo,ul. Pražská) Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
půkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt
na webu Ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.Některé státy
mimo EU mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstuptu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji je požadovaná minimální doba platnosti dokladu 6 měsíců.

Pozvánka do knihovny
„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi.“ Tak
tímto citátem“ bych Vás chtěla pozvat do naší
obecní knihovny. Vás - rodiče s předškoláky, i
vás - školou povinné, i vás - dospělé i věkem
pokročilé, prostě všichni zde najdou něco, co je
třeba zaujme. Jsou tady pohádky pro děti, různé
encyklopedie, romány, kuchařky a spousta
dalšího čtení. Každý rok obecní úřad uvolňuje
peníze na nákup nových knih. Dvakrát za
rok v rámci výměnného fondu jsou zapůjčovány
a obměňovány knihy z regionální knihovny ze
Znojma. Milé čtenářky a čtenáři, stačí se přijít
podívat, přihlášení i půjčování knih je zdarma.
/knihovnice sm/
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Plánované kulturní akce 2016
25. 6.
sobota
26.6.
neděle
2.7.
sobota
16. 7.
sobota
27. 8
sobota
23. 9. 24. 9.
pátek
sobota
21. 10.
pátek
5. 11.
sobota
25. 11
pátek
3. 12.
sobota

Dětský den
Zábavné soutěžní odpoledne pro děti na místním hřišti.
Poutní mše svatá
Pouť se koná od 17.00 hod. v naší obci na návsi u kostela sv. Jana Křtitele.
O pohár starosty obce Valtrovice
SDH- první ročník soutěže v požárním útoku na místním hřišti
Sportovní den
Na místním hřišti si spolu zahraje fotbal několik družstev přespolních
a samozřejmě naši.
Hledání pokladu
Soutěž pro děti s hledáním pokladu na místním hřišti.
Stavění máje a Krojované hody
23.9. Zdobení a stavění máje
24.9. Nejvýznamnější společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa s kapelou
od ranních hodin po obci zve občany na večerní hodovou zábavu v KD.
Setkání s důchodci
Společné setkání s našimi seniory spojené s vystoupením naších dětí v KD.
Valtrovické dohodky
Na prostranství u KD se bude kácet mája postavená na krojované hody. Večerní
zábava v KD.
Advent
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště.
Mikuláš
Tradiční mikulášská nadílka pro naše děti spojená s pekelnou disco v KD

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA MATEŘSKOU ŠKOLU
Mateřská škola – zásadní předěl v životě dítěte. Je to první místo, kde je dítě samo, bez své rodiny. První
místo, kde se musí prosadit mezi svými vrstevníky. Jak je na školku připravit? Myslím si, že je důležité, aby
dítě šlo mezi své vrstevníky už sebevědomé, se základními návyky. I tak na něj čekají různá úskalí. Rodiče
by se měli snažit vést děti k samostatnosti co nejdříve. Mělo by začít dostávat drobné úkoly, za jejich splnění
pochvaly. Například může něco přinést, uklízet hračky nebo talíř po jídle. Rodiče by se neměli bát nechávat
dítě samotné. Nejprve s prarodiči, později s kamarádkou a jejími dětmi, pak s chůvou nebo hodnými
sousedy. Odchody a návraty dětem pomohou najít jistotu, že se vždy vrátíte. K lehčímu přijetí nového
prostředí pomáhají i návštěvy v zařízení. Je dobré se s učitelkami domluvit a dítě s novým prostředím
seznámit. Návštěvy je vhodné prodlužovat, případně tam zkusit dítě nechat delší čas samotné. Někdy se to
bez pláče neobejde. Děti mohou reagovat stresem nebo panikou, když od nich maminka odejde. Samozřejmě
nejlepší je, když se podaří toto období co nejrychleji zvládnout. Pokud i tak pláče je podle odborníků s ním
pracovat psychologicky. Říct například, vždyť už jsi tam byl, máš tam kamarády, teď tam chvíli vydržíš a já,
pro tebe zase přijdu. Právě kamarádi ze sousedství, které dítě dobře zná, mohou hrát velkou roli při jeho
zvykání si v mateřské škole.
Tipy pro rodiče:
 Pevný bod - nástup do mateřské školy může ulehčit kamarád, dětem pomůže, když mají v mateřské
škole někoho známého.
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 Návštěva a postupné zvykání – domluvte se v mateřské škole na návštěvách, seznamte dítě s paní
učitelkou. Podívejte se co děti dělají, seznamte se s prostředím školy, návštěvy prodlužujte a zkuste
dítě nechat po určitou dobu samotné.
 Trénujte samostatnost – nebojte se nechávat dítě samotné, vaše odchody a příchody pomohou dítěti
najít jistotu, že se vrátíte.
Problematických situací může nastat hodně a není třeba se jich bát, spíše se na ně připravit. S dítětem
všechno proberte a nacvičte, vysvětlete mu, že se nemá čeho bát. Snažte se nenechávat dítě mezi ostatními
déle, než je nezbytně nutné, aby mělo prostor si zvyknout postupně. Všechny sporné situace či emocionálně
náročné situace se snažte řešit s klidem a porozuměním. Počáteční ranní pláč je víceméně normální, pokud
trvá delší dobu, může být jeho příčina hlubší, upozorněte na to paní učitelku. Mluvte o zařízení, kam dítě
dochází vždy pozitivně a s radostí, přenášíte tuto atmosféru na děti. Děti se učí nápodobou a příklad je pro
ně velmi důležitý. Příhody z dětství rodičů patří v tomto období k velmi oblíbeným a rodiče by jimi neměli
šetřit. Nic nepotěší dítě tak, jako když se dozví, že i maminka neuměla zapnout bačkorku nebo rozlila ve
školce čaj – a přesto se nic zásadního nestalo.
Začlenění do kolektivu není pro děti nic
nového a doufám, že jsem svým sdělením
alespoň trochu pomohla překlenout nastávající
obavy maminek budoucích malých školáků –
Jak to zvládne? Nebudou mu ubližovat? Jak
rychle si asi zvykne? Zvládne to vůbec!
(Jarmila Peřinková,ředitelka mateřské školy)

Děti na výletě na zámku ve Vranově n/D 2016

Kluci makejte, ať děláte radost všem, kdo vám fandí
Dobrý den vážení spoluobčané, tímto článkem bychom Vás rádi informovali o opětovném vzniku FC
Valtrovice, z.s. V zimním období koncem roku 2015 se sešla parta mladých nadšenců fotbalu a začali jednat
o obnově klubu. V lednu 2016 jsme se starostou obce projednali nezbytné věci kolem sportoviště a
domluvili další schůzku na 16. 1. 2016. V tento den bylo zvoleno na valné hromadě nové vedení klubu.
Jelikož nové vedení FAČR rozhodlo o elektronizaci fotbalu a nových stanov, museli jsme začít od piky a
pomalu domlouvat a vyřizovat potřebné formuláře, což znamenalo vytvořit nové stanovy, administrátora
klubu, vyřizovaní potřebných financí atd. K dnešnímu dni mohu konstatovat, že se nám podařilo dořešit
některé nedostatky v podkladech pro Krajský soud v Brně, což je i částečný úspěch. Na zastupitelstvu obce,
kterého jsme se zúčastnili, jsme za podpory všech členů zastupitelstva domluvili opravu kabin a dalších
prostor sportoviště. Musíme říci, že bychom chtěli vyřešit otázku závlahy a oplocení za brankou. Doufáme
v příjem financí z některých státních nebo krajských dotací na opravu sportoviště.
Musím poděkovat všem, kterým není lhostejné, že obec opět bude patřit mezi fotbalovou rodinu na okrese.
PS: Kluci makejte, ať děláte radost všem, kdo vám fandí, zastupitelstvu obce a hlavně sobě.
11
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ

14. května 2016

Sobotní dopoledne 14. 5. zaplnily fotbalové hřiště ve Valtrovicích družstva hasičů. Pořádala se zde
okrsková soutěž v požárním sportu.Soutěžilo zde na 14. družstev dětí i dospělých. Valtrovické družstvo
mladých hasičů skončilo na krásném prvním místě. Blahopřejeme.

Ze života myslivců
Myslivecké sdružení v roce 2015 sdružovalo 16 členů, uskutečnily se 4 hony. Bylo uloveno 38 zajíců, 24
lišek, 2 kuny, a 40 divokých kachen.

Co se událo v naší obci
HLEDÁNÍ POKLADU

30. srpna 2015
Letos se na dobrodružnou cestu k pokladu vypravilo
30 dětí. Počasí přálo, cesta utekla jako voda. Poklad
byl ukrytý až u řeky Dyje. Všechny děti cestu
zvládly. Za odměnu každý dostal balíček pamlsků
z pokladu.Poté již všichni spěchali na hřiště opékat
špekáčky. Odpoledne uteklo a dětem se ani nechtělo
domů. Tak zase příště.
(MJ)

KROJOVANÉ HODY

19. září 2015

Naše tradiční hody byly krásné jako vždy. Krojovaná chasa již v období prázdnin nacvičuje večerní tanečky
i půlnoční překvapení, které se jim mimochodem velice povedlo. V sobotu ráno se krojovaní sešli u
kulturního domu. Starosta obce předal stárkům hodové právo a krojovaní v průvodu vyrazili i s kapelou na
obchůzku obcí. Chasa zvala občany na večerní zábavu. Den byl u konce, ale chasa i občané tančili
v kulturním domě až do rána.
(MJ)
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DOHODKY

7. listopadu 2015

Po hodech si krojovaná chasa uspořádala dohodky. Odpoledne se sešli všichni u kulturního domu a napjatě
čekali na skácení máje. Tak jsme se rozloučili s hody a budeme se těšit zase na příští rok. Večer proběhla
taneční zábava, kterou si všichni pořádně užili.
(MJ)

Rozsvícení vánočního stromu a zahájení adventu

MILUKÁŠ

27. listopadu 2015

5. prosince 2015

Na Mikuláše se těší všechny děti. Letos přišel až k dětem domů. Čert s Andělem Mikuláši vydatně
pomáhali, obcházeli děti a rozdávali jim balíčky. Děti jim za to přednesly básničku, či zazpívaly písničku a
slíbily, že už letos budou hodné. Za trochu strachu to opravdu stálo a mikulášskou nadílku si děti opravdu
užily.
(MJ)

Valtrovický tradiční MASOPUST

6. února 2016

Letos se masopust konal začátkem
února. Počasí bylo nádherné, únorové
sluníčko slibovalo krásný den. Masek se
sešlo asi dvacet. Do kroku maskám hrál
na harmoniku pan Plaček. Průvod obešel
celou vesnici. Masky dostaly tu a tam
něco dobrého na zub a všechny zvaly na
večerní masopustní zábavu. Masopustní
rej už je za námi a všichni se těšíme na
příští masopust.
(MJ)

Kulturní dům zaplnily dětské masky a s nimi kejklíř Čabík 12. března 2016
Sobotní odpoledne 12. března patřilo dětem. Kulturní dům ve Valtrovicích ožil. Konal se zde maškarní
karneval pro děti. Všichni si to řádně užili s kejklířem Čabíkem, který pro děti připravil plno her a
překvapení. Opět jsme si připomněli, že to děti spolu s rodiči dokáží za doprovodu super muziky.
pořádně roztočit
(AS)
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Noc s Andersenem

1. dubna 2016

Dne 1. dubna 2016 se konal další
ročník Noci s Andersenem a vůbec
to nebyl apríl. I když o legraci jistě
nebyla nouze. I letos se tato akce
nesla přímo v duchu samotného pana
Andersena. Tématem totiž byla
„Malá mořská víla“, a tak jsme se po
přečtení pohádky i my ponořili pod
vodu, abychom se cítili jako v moři,
tematicky jsme si vyzdobili i okna.
Po oslavě (večeři) princových
narozenin jsme se vypravili za
čarodějnicí pro lektvar. Všichni byli
úspěšní, a tak jsme po návratu mohli
společně coby král a královna, kočí, kola vozu apod. odcestovat na zámek. Tam už jsme řádně unaveni a za
poslechu dalších historek a pohádek postupně uléhali k zaslouženému spánku. Ráno nás čekala královská
snídaně, malý dárek a návrat do svých domovů s příslibem dalšího ročníku, který se bude konat v pátek 31.
března 2017. A jaké bude téma? Necháme se překvapit!
(LK)

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

7. května 2016

Na lampionovém průvodu se letos sešlo u prodejny
Jednoty méně dětí než v loňském roce. Když si děti zapálily
svíčku v lampiónu, mohly vyrazit spolu s rodiči v průvodu a
projít celou vesnicí. S přibývajícím večerem a tmou bylo
rozsvícení lampiónů krásně vidět. Nakonec se všichni sešli
na hřišti u společného opékání špekáčků. Po setmění se děti
rozcházely domů a po vesnici se pohybovaly rozsvícené
lampióny jako světlušky.
(MJ)
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

16. května 2016

Také v letoším roce se můžeme těšit z dalších narozených dětí. V sobotu odpoledne, dne 14. května 2016,
proběhlo v prostorách Domu volnočasových aktivit ve Valtrovicích slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Starosta obce Mgr. Luděk Lahner přivítal pět občánků: Nikol Suranovou, Viktorii Hoškovou, Štěpána
Covrighina, Vanessu Seiterovou, a Jakuba Richtera. O milé kulturní vystoupení se postarali valtrovičtí
školáci a předškoláci. Maminky dostaly krásnou květinu, rodiče miminek obdrželi drobné dárky a pamětní
list. Děti srdečně vítáme do řad spoluobčanů naší obce a přejeme jim šťastný a radostný život mezi námi. AS

Premiéra pohádky „OSPALÝ PRINC“

31. května 2015

V době, kdy píši tyto řádky, je těsně před premiérou další secvičené pohádky s názvem Ospalý princ.
Když tyto řádky čtete, máme již představení za sebou a užíváme zasloužené divadelní prázdniny. V letošním
roce pracovalo v kroužku 9 dětí a za školní rok zvládly nacvičit 3 vystoupení. Tato pohádka je vždy
vrcholem sezony. Letošní dílo dokonce odehrály podle scénáře pro loutková divadla, proto nám možná
místo klasické Šípkové Růženky na jevišti usnul princ Ludvík a bylo na princezně Amálce, aby ho polibkem
probudila. Naštěstí se jí to podařilo a my se můžeme těšit na další sezonu, která začne v záři.
Tímto zveme další děti, které chtějí rozšířit naše řady, aby se v září přišly za námi podívat do klubovny.
Budeme se těšit!
(LK)

Obecní úřad – nabídka
Publikace Jižní Morava shůry
Nabízíme k prodeji několik posledních kusů knihy Jižní Morava shůry fotografa Zdeňka Vošického. Knihu
nabízíme za dotovanou cenu 550,00 Kč. V této knize jsou fotografie i naší obce z roku 2015.
15
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Kompostéry
Nabízíme k bezplatné výpůjčce několik posledních kusů kompostérů THERMO-KING 900 l. Kdo má
zájem, nechť se dostaví na obecní úřad k podepsání potvrzení o výdeji a převzetí kompostéru.

Otvírací doba pošty
Hrádek u Znojma, 671 27 Hrádek 29, tel. 515 275 234
pondělí, sředa
úterý, čtvrtek, pátek

od 8.00 - 10.00 hod.
od 8.00 - 10.00 hod.

14.00 – 17.00 hod.
14.00 – 15.30 hod.

Jaroslavice, Náměstí 92, 67128 Jaroslavice, tel 515 275 230
pondělí až pátek

od 8.00 - 11.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

Poštovní služby:
Změna cen od 1. 5. 2016
Standard
50 g

Kč 100 g

Kč 500 g

Kč 1 kg

Kč 2 kg

Obyčejné psaní
Doporučené psaní
Cenné psaní

16
38
43

20
46
47

24
48
49

30
54
55

Poplatky:

SIPO na přepážce 20 Kč,
SIPO u doručovatele 25 Kč
Průkaz příjmce 1 osoba 100 Kč, 2-3 osoby 120 Kč, 4-6 osob 150 Kč
Blokace průkazu příjemce 300 Kč, Dosílka 200 Kč/měsíc

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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