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SLOVO NAŠEHO STAROSTY
Vážení spoluobčané, letošní zima je snad za námi a po letech nám
ukázala, jak vypadaly zimy v minulosti. Dočkali jsme se trochu
sněhu, mrazů, kdy zamrzly vodní plochy a vybízely k zimním
radovánkám. Jaro máme v plném proudu a než se přehoupneme do
léta, tak Vám přinášíme pár informací, čeho se dotkne stavební
ruch v naší obci.
V rámci dotačních programů jsme podali následující žádosti. V dotačním
programu Jihomoravského kraje byly podány celkem tři žádosti. Na první
projekt s názvem ,,Stavební úpravy objektu OÚ Valtrovice“, obdržíme
dotaci ve výši 200.000 Kč. V současné době probíhá výzva k podání
nabídek k této zakázce. Do místní
knihovny byla podána žádost na
nákup nových regálů a psacího stolu,
na pořízení nového nábytku obdržíme dotaci 25.000 Kč. Poslední
žádostí podanou na JMK byla ,,Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p.
45 ve Valtrovicích“, s touto žádostí jsme uspěli, obdržíme dotaci
369.000 Kč a naši hasiči se můžou těšit na nové zázemí.
Již v loňském roce jsem ve zpravodaji uváděl informaci o podané žádosti na Ministerstvo obchodu a
průmyslu ČR do dotačního programu Efekt týkající se výměny svítidel veřejného osvětlení v obci. Na
přelomu roku jsme obdrželi zprávu, že jsme splnili podmínky dotačního titulu, ale z důvodu nedostatku
finančních prostředků ministerstva alokovaných do programu, nebude náš projekt podpořen. Začátkem roku
jsme se opětovně rozhodli podat žádost do tohoto dotačního programu a v měsíci květnu nám bylo sděleno,
že hodnotitelská komise posoudila a doporučila naši žádost k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 278. 500
Kč. K projektu uvádím ještě několik doplňujících informací. Realizací dojde k výměně 56 kusů stávajících
svítidel a dále osvětlovací soustava bude doplněna o 18 kusů svítidel z důvodu lepší osvětlenosti
komunikací.
Další žádost o dotaci jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky na
projekt ,,Oprava kapličky u cesty směrem k řece Dyji“. V měsíci březnu ministerstvo
zveřejnilo vyhodnocení žádostí s výsledkem, že naší žádost nedoporučila k podpoře
z důvodu chybějícího dokladu o vlastnictví. K tomuto uvádím, že součástí podané
žádosti byla inventární karta majetku, kde je uvedeno vlastnictví samotné stavby
kapličky a rovněž pozemku, na kterém je postavena. Zjišťoval jsem další možnosti
prokázání vlastnictví této stavby, ale možností moc nemáme, protože tyto sakrální
stavby se nezapisují do katastru nemovitostí. Geodetická kancelář nám vyšla vstříc a
provedla zaměření kapličky se zákresem do katastrální mapy. Doufám, že pokud budeme předkládat žádost
příště, tak již nebudou námitky k vlastnictví kapličky.
Na Ministerstvo životního prostředí České republiky do operačního programu životní prostředí jsme podali
žádost o dotaci na projekt ,,Nový systém separace odpadů v obci Valtrovice“. Účelem projektu je pořízení
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sběrných nádob na papír, plast, bioodpad do domácností a kontejnerového nosiče se dvěma kontejnery.
Výběrová komise k vyhodnocení projektů bude zasedat až v měsíci červenci, tak uvidíme jak dopadne naše
žádost při vyhodnocování.
Ještě se chci s Vámi podělit o informace k událostem, které jste taktéž určitě zaznamenali. V loňském roce
v měsíci červenci došlo ke vloupání do budovy Obecního úřadu ve Valtrovicích a následně se pachatelé za
pomocí odcizených klíčů vloupali do místního pohostinství. Pachatelé tohoto činu byli dopadeni a
z obžaloby vyplynulo, že na svědomí toho mají daleko více.

DOPRAVNÍ NEHODA
Nový rok nám nezačal zrovna radostně, když v odpoledních
hodinách došlo k dopravní nehodě linkového autobusu.
Vlivem této události došlo k poškození hřbitovní zdi,
náhrobků, sloupu veřejného osvětlení a mobiliáře. Nyní
probíhají dokončovací práce na odstranění škod a hřbitov
s jeho okolím se dostává do stavu, jak vypadal před nehodou.

KRÁDEŽ DŘEVA V LESÍCH
Dalším problémem, se kterým se potýkáme, jsou krádeže dřeva.
V měsíci březnu byli s přispěním našeho všímavého spoluobčana chyceni pachatelé, jak se v místní části
obce Formoza snaží odcizit akátové dřevo. Tímto bych chtěl apelovat na Vás, spoluobčané, pokud byste
zaznamenali jakoukoliv těžbu v obecních i státních lesích, informujte o této skutečnosti obecní úřad. Ten
eviduje informace o přidělených povoleních k samovýrobě dřeva a obratem lze takto zjistit, zda-li se jedná o
legální těžbu dřeva, nebo krádež. Pachatelé těchto krádeží okrádají především nás všechny. Závěrem bych
Vám chtěl popřát pohodové a prosluněné léto a příjemně strávený čas dovolených.

Hospodaření obce za rok 2016
V loňském roce obec hospodařila s celkovým objemem příjmů 6.971.510,00 Kč a výdajů 5.672.231,00 Kč.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo celkem 8 rozpočtových opatření, a to vzhledem k výdajům i
příjmům, které nebyly rozpočtovány. Jedná se především o dotace a výdaje na opravy či pořízení nového
majetku. Těmito změnami byl rozpočet navýšen o 969.800,00 Kč.

Rozpočet obce na rok 2017
V letošním roce vstoupil v platnost nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a
novela zákona 250/2000 Sb. V souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, účinný
od 21.2.2017, mají obce a dobrovolné svazky obcí zveřejňovací povinnost týkající se zveřejňování na
úředních deskách: střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu pro daný rok, závěrečného účtu, pravidel
rozpočtového provizoria, rozpočtových opatření, a to jak návrhů, tak i schválenou verzi dokumentů. Obec
má hospodařit tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.
Pokud i vy chcete do těchto dokumentů nahlédnout, jsou uloženy na internetových stránkách obce
www.valtrovice.cz v hlavní nabídce VEŘEJNÉ DOKUMENTY,
v nich záložka ROZPOČTOVÁ
DOKUMENTACE.
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Příspěvková organizace zřízená obcí (mateřská škola) má povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled
rozpočtu a jeho návrh a schválený rozpočet a jeho návrh. I tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na
internetových stránkách obce www.valtrovice.cz v hlavní nabídce MŠ VALTROVICE a dále záložka
ROZPOČTOVÁ DOKUMENTACE.
Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. března jako vyrovnaný o objemu
příjmů 6,3 mil. Kč a výdajů rovněž 6,3 mil. Kč. Již nyní je nám známo, že byly schváleny investiční dotační
prostředky z Krajského úřadu JMK na rekonstrukci obecního úřadu, hasičské zbrojnice a pořízení regálů do
místní knihovy, dále dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. I
v letošním roce dbáme na to, aby výdaje byly vynakládány účelně a efektivně, vzhledem k rozpočtu obce.

Chodník ke hřbitovu
Během loňského
roku byl nově
opraven chodník
ke hřbitovu a
stávající přilehlé
prakoviště s
celkovými
náklady
154 000,00 Kč,
z toho 77.000,00 Kč jsou dotační prostředky z Krajského úřadu JMK. Nyní je chodník osazen zámkovou
dlažbou s obrubníky.

HRAVÁ ZAHRADA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Tento projekt byl realizován v mateřské škole také
v loňském roce za přispění prostředků ze státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Celkové náklady akce činily 469.200,00 Kč, z toho
dotace MMR 328,400,00 Kč. Jedná se o trojvěžovou
herní sestavu se skluzavkou, lezeckými prvky a závěsnou
houpačkou ptačí hnízdo, dále herní povrch ChildsPlay
rozměr 12x8 m, štěrkové podloží pod multifunkční hřiště.
Máme radost z toho, že dnes děti v mateřské školce
mohou využívat k hraní nové herní prvky k pohybovým
aktivitám.

Ošetření stromů na zahradě mateřské školy
Na základě odborného stanoviska ze strany Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky byl posouzen stav stromů
rostoucích v zahradě MŠ ve Valtrovicích. Z výsledku šetření
vyplynulo, že je potřeba provést zdravotní a bezpečnostní ořez a
dále odstranit suché a nestabilní větve z těchto stromů. Bohužel
některé stromy vykazovaly již značné poškození a musely být
pokáceny. Práce proběhly v prázdninových měsících loňského
roku. Těmito kroky jsme přispěli k větší bezpečnosti dětí při
pobytu na zahradě.
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Společenská kronika
Leden

Juhaňáková Ilona
Kalabusová Jarmila
Kolková Šarlota
Stašek Antonín

83
65
82
80

Březen

Kavuloková Blažena
Prokeš Josef

Významná životní výročí v roce 2017
Běhalová Anna

70

Černenec
Černajová Anna
Srpen

60

Sližíková Marie

102

Září

76
70

Hoskovcová Věra

Rosota Petr
Merka František
Rosotová Regina

60

Orlová Věra
Keck Milan
Květen

Říjen

77
60

Hrabinová Zdeňka
Siruková Marie

Czernaiová Anna
Cerháková Irena
Pacík Josef
Mařicová Ludmila
Kratochvíl Jaroslav

79
65
83
60
65

Červen
Galetka Miroslav

70

Duben

60
76
78
81
65

Listopad

Zvarová Růžena
Vokáčová Marie
Jedlička František

60
96
60

Prosinec

Juhaňáková Mária
Jelének František
Bělka Miroslav
Kalarus Karel

Juhaňáková Anna
79
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí v rodině
NAROZENÍ:
2016 Jakub Richter
Tomáš Jan Orel
Julie Šejnová
2017 Petra Kalinová
Jan Wágner

82
70
65
75

ÚMRTÍ:
2016
Božena Bodišová

Kolik má naše obec obyvatel?
Současný počet obyvatel obce Valtrovice je 420
Obyvatelé dle věkových kategorií
Dospělí 335, z toho dospělí muži 166, dospělé ženy 169, mládež 15-18 let 9, děti do 15. let 76.
Během roku 2016 odhlásilo trvalý pobyt z obce 24 občanů, přistěhovalo se 22 občanů, narodily se 3 děti,
zemřel 1 občan.
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Nejstarší ženou v naší obci a zároveň i nejstarším občanem je
paní Marie Sližíková 102 let a paní Marie Vokáčová 95 let.
Nejstarším mužem v naší obci je pan Josef Pacík 83 let.
Přejeme jim pevné zdraví a mnoho životní pohody !

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;
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

Uryvek z kroniky 1914 - 1918
V současné době se nacházíme
v mezidobí, kdy před sto lety
probíhala Velká válka
(I. světová válka).
Při prohlížení historické Valtrovické
kroniky jsme narazili na zápis z let
1914 až 1918. Tak nás napadlo pokusit
se přeložit tyto řádky a přiblížit tak
současníkům útrapy této epochy dějin.
Válka 1914 – 1918

Zázemí - bída

Co přinesla? Těžké boje, mrtvé a
zmrzačené vojáky ale i civilní
obyvatelstvo velice trpělo. Nejdříve zmizely drobné peníze. Na 10 korun nikdo nechtěl vracet. Potom přišly
státní nouzové 2 koruny, za které se dalo nakoupit, to ale trvalo jenom měsíc. Vítězové, lichváři a někteří
sedláci si dovedli vydělat peníze. V noci se jim to doneslo do domu. Patrioti a poctiví lidé ale přišli o
všechno. Nejhůře na tom byly ti, co platili na válečné půjčky „Lonebard “ pravidelně 17 korun 50 haléřů. To
se pak počítalo 100 korun tj. 5x tolik. Tak někteří lidé přišli o celý majetek, museli splácet, že podporovali
válku. Při každé nové válečné půjčce slibovali lidem všechno možné, jen aby vylákali z lidí co nejvíce
peněz. Také probíhala na čestné slovo směna zlata za železo. Tak lidé dávali zlato i snubní prsteny a dostaly
za ně železo, to ale jen proto, aby nebyli označení jako „zrádci národa“. Vojsko všechno dostalo co bylo
potřebné a my jsme měli za vše náhražku. Místo mýdla byla presovaná zbarvená hlína v kostce, ani svíčky
nebyly, místo toho byla sklenička s trochou olejem a kouskem dehtu, to hořelo chvilku. Špagát byl točený
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papír. Podrážky se dělaly z flíčků a slepovaných kousků kůže. Boty a sandály ze dřeva. Látka se dělala
z barevného papíru a starých hadrů a ještě to bylo drahé. Košile se nemohla dát mezi prádlo.
Sedláci byli samozásobitelé a lidé jim za jídlo prodali co se dalo. Chudáci co nic neměli, měli hlad, děti
neměli mléko. Před obchody byly velké fronty a kolikrát se ani na hodně lidí nedostalo. Kolikrát musela
zasáhnout i policie. Lidé byli zoufalí a nemocní, ale ani na venkově to nebylo tak růžové. Prodávaly se i
špatné věci, jako zmrzlé brambory a brukev. Kdo chtěl žít, musel něco schovat. Pro osobu musel 1 kg obilí
stačit na 4 dny, když mu to někdo prodal. Během války dostávaly ženy s dětmi od státu podporu, ale nebylo
to moc. Ke konci války už se ani vlakem nedalo cestovat. Okna byla rozbitá a všechno v něm ukradené.
Jenom vši se rozmnožily a dlouho po válce se nic nezměnilo. Od války nás ochraňuj Pane!

Vzpomínky
Opět bych ráda po roce přispěla vzpomínkou. Dnes nevzpomínám na své začátky, ale na trochu, pro
některé, vzdálenou minulost. Kamarádka mě seznámila s paní, která dnes žije ve Frišavě, ale pochází z
mlýna z vesnice, kterých bylo na řece Dyji hodně. Její vyprávění se vztahuje na válečné a poválečné období
ve Valtrovicích.
Sedíme na lavičce u kostela a paní vypráví. ,,Narodila jsem se r. 1925 a k nám do mlýna jezdili jak čeští
sedláci, tak rakouští sedláci z Valtrovic. Měla jsem z Valtrovic kamarádku, také Rakušanku, pak přišla válka
a v obci, jakoby ani nebyla, až na pár rodin, které zde zůstaly, ale válka je úplně změnila. Moje kamarádka
z mládí se jmenovala Trudi a bydlela blízko kostela. Trávily jsme spolu všechen volný čas. Milovala jsem
pouť ve Valtrovicích, procesí šlo od kostela ke kapli a zase zpět a my jsme si koupily sladkosti, i když už
byla docela bída. Také jsme chodily k hospodě u rybníka, kde se v sobotu scházela mládež, přestože to bylo
za války zakázané. Zlom ve vztazích lidí nastal až na podzim 1944, kdy muselo narukovat několik zdejších
chlapců, ani nevím zdali se vrátili. Přišlo jaro a po válce se mi Trudi vyhýbala, už se mnou nechtěla mluvit,
chystali se na odsun, až jednoho dne byli pryč. Jen koně si otec Trudi u nás nechal. Prý řekl: „Franc, opatruj
mi je, my se vrátíme.“
Od té doby jsem o Trudi neslyšela, nikdy se neozvala“, pokračuje vyprávění. „Roky ubíhaly, několik let
jsem učila na znojemském gymnasiu. Tady v obci jsem byla naposledy v roce 1963,
byla neděle, chtěla jsem projít známá místa, šla jsem do kostela vzpomenout a
rozloučit se, než se odstěhuji a bylo mi smutno. Na faře byla rozbitá okna a uvnitř
spoušť, byl tam sklad čehosi, snad hnojiva či vápna. V kostele bylo několik žen, které
se modlily a já vzpomínala na kostel plný lidí a muzikanty před kostelem při každém
větším svátku.
Nebyla jsem zde v obci 54 let a po té době vidím velké změny. I kostel je opravený.
Jsem ráda, že jsem to ještě viděla.“ Za vyprávění jsme došly na hřbitov, paní
učitelka postála pohnutě u kříže. Nastal čas loučení, čekal na ni už vnuk, aby ji
dovezl domů. Poděkovala jsem za vyprávění se slovy. „To už bylo dávno, už z toho
nebuďte smutná,“ a stará paní odpověděla: ,,No, víš, bez minulosti není budoucnosti
a bez vzpomínek život." Pak se ještě vyklonila z auta a zeptala se: ,,A kříž na rozcestí
ještě stojí?" Při mém, ano, se usmála. „Jestli nějaké příště bude, to víš mám už pár do
sta let, ti něco povím.“ Tak se moc těším paní učitelko a přeji ještě dlouhá léta
prožité ve zdraví.
Sma
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Co se děje ve farnosti
12.6.bude ve Valtrovicích adorační den. Každý den v brněnské diecézi je v některé farnosti uctíván Ježíš
přítomný v Nejsvětější svátosti oltářní. Tento den připadá na naši farnost. Přijďte se poklonit Bohu živému a
vyprosit si jeho požehnání. Kostel bude otevřen od 15.00 hod a v 18.00 hod bude zakončeno bohoslužbou.
V neděli 25. 6. v 15.00 hod zveme na pouť ke sv.
Janu Křtiteli do Valtrovic. Po mši sv. zveme
k posezení a občerstvení. O týden později se pak
v Hrádku ve stejnou dobu setkáme na poutní mši sv.
ke sv. Petru a Pavlu při příležitosti 250 let výročí
posvěcení kostela. Mši svatou povede brněnský
pomocný biskup Pavel Konzbul. V 17.00 bude
možnost shlédnout muzikál Gedeón, který sehraje
amatérský divadelní soubor Spojené farnosti pod
vedením Luďka Strašáka, a v 19.00 hod vyslechnout
koncert duchovní hudby na varhany a trombón.
Všechny srdečně zveme.
Pro ty z vás, kdo nemají možnost být v kostele a
neví, jak jsou pořady bohoslužeb a dění ve farnosti,
mají možnost toto sledovat na nástěnce obce Valtrovice u obchodu Jednoty. Je možné je také shlédnout na
nástěnce u kostela.
Ve všech vesnicích také zvoní pravidelně zvony, které mají náš zrak pozvednout k Bohu. V naší vesnici je
v kostele 1 zvon, na který se stále ještě zvoní ručně. Většinou ho můžete slyšet, když zve na bohoslužbu
nebo v neděli kolem poledne. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo, aby i zde bylo elektrické zvonění jako
jinde. Budeme na tom pracovat a zároveň prosím o modlitbu za tento úmysl. Ostatní informace vyčtete
v našem farním zpravodaji, který před letními prázdninami dostanete také do svých domácností.
V letošním roce 2 děti z Valtrovic navštěvovaly vyučování náboženství a aktivně se podílí na účasti života
farnosti, ostatní pokřtění asi chodí jinam či je rodiče samostatně vedou, nebo na Boha nemají zkrátka čas.
Modlíme se za ně. Přeji všem požehnané dny a ať vzájemně rosteme v největším přikázání, a to je láska
k Bohu a také k bližnímu – to jsme my všichni.
Žehná všem P. Pavel Sobotka

Jestliže nechcete uklízet po svém pejskovi, pořiďte si rybičky…
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.
Jestliže nechcete uklízet po svém pejskovi, pořiďte si třeba
rybičky....tento slogan je celkem známý a je na něm kus pravdy.
Své o tom mohou říci zaměstnanci obce, když při sekání
veřejných prostranství obce najede sekačka či křovinořez do
této hromádky extrementů. Více však jsou ohroženi naši
nejmenší, děti, které si hrají na travnatých plochách v naší obci.

Proto důrazně žádáme občany, hlídejte si, kde váš
pejsek běhá, noste s sebou sáček a hromádku po
něm na veřejných prostranstvích obce ukliďte!
Dáváte tím příklad samotným dětem a vedete je
k zodpovědnosti za čistotu a pořádek v obci. Doporučejeme venčit svého pejska mimo zastavěné uzemí
obce. Děkujeme
8
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Informace o plnění úkolů Lesního hospodářského plánu (LHC) 2006-2015
Na základě množících se dotazů k problematice těžeb v obecních lesích přinášíme informace zpracované
našim lesním hospodářem panem Ing. Petrem Jelínkem.
Dne 31.12.2015 končila platnost lesního hospodářského plánu pro LHC Valtrovice, který byl zpracován
v roce 2005 na období od 1.1.2006 do 31.12.2015 pro lesní majetek Obce Valtrovice o výměře PUPFLU
(pozemků určených k plnění funkcí lesa) 57,99 ha. Tímto LHP byly také schváleny tzv. závazné ukazatele
na období celého decenia. Plnění úkolů LHP je uvedeno v následující tabulce:
Ukazatel
Výměra lesa

Úkol v LHP
57,99 ha

Plnění ukazatele

Procento plnění LHP 2016-2025
64,15 ha

celkové výše
těžby

4.667 m3

1.435 m3

30,7 %

6.700 m3

prořezávky
probírky do 40
let

7,53 ha
5,56 ha

9,24 ha
6,34 ha

122,7 %
114,0 %

celkem 15,04 ha

zalesnění

12,06 ha

4,93 ha

40,7%

podíl MZD

19%

2,70 ha

55%

Těžební možnosti byly tedy využity jen na necelých 31%, je to dáno, že podstatná část umístěných, ale
neprovedených těžeb je v prostoru 2B7 (za kanálem za OÚ), kde nebyla obnovní těžba započata pro zvýšené
zamokření porostu. Nesplnění plánované těžby lze sice posuzovat jako zašetření hmoty a zvýšení zásob dříví
v porostech, tedy zvýšení hodnoty obecního majetku, je však potřeba při tomto hodnocení zvažovat i fakt, že
obnova porostů je z biologického hlediska nutná a prodlužování obnovní doby je vzhledem k možným
ztrátám hmoty v přestárlých porostech ne vždy vhodné. Les a zásoby dřevní hmoty v něm nelze v žádném
případě brát jako stav účtu u banky, kde zvyšování stavu účtu je asi vždy pozitivním jevem.
Výchovné zásahy (probírky do 40 let a prořezávky) byly provedeny naopak ve větším rozsahu než
stanovoval LHP z důvodů zlepšení zdravotního stavu a kvality mladých porostů.
Snížení mýtních těžeb se samozřejmě také projevilo na nutnosti zalesňování. Plánované zalesnění bylo
provedeno jen ve výši 41%. U zalesňování bylo využito možnosti dané plánem, kde v akátových porostech
nebyl stanoven podíl melioračních a zpevňujících dřevin a bylo zde využito zmlazovací schopnosti akátu
k obnově porostů prakticky bez nákladů (porost 1A7 na výměře 2,23 ha). Na zbývající obnovené ploše pak
byly vysazeny jen MZD, celkový podíl MZD v rámci LHC při obnově tak dosáhl uvedených 55%.
Ing. Petr Jelínek, OLH.

Plánované kulturní akce 2017
25.6.
neděle
1. 7.
sobota

Poutní mše svatá
Pouť se koná na návsi u kostela sv. Jana Křtitele
Dětský den
Zábavné soutěžní odpoledne pro děti na místním hřišti.
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8.7.
sobota
15. 7.
sobota
26. 8.
sobota
22. 9. - 23. 9.
pátek
sobota
13. 10.
pátek
5. 11.
neděle
1. 12.
pátek
2. 12.
sobota

Soutěž hasičů O pohár starosty obce Valtrovice
Soutěž hasičů v požárním sportu na místním hřišti.
Sportovní den
Na místním hřišti si spolu zahraje fotbálek několik družstev přespolních
a samozřejmě naši
Rozloučení s prázdninami
Soutěžní odpoledne pro děti na místním hřišti
Stavění máje a Krojované hody
22.9. Zdobení a stavění máje
23.9. Nejvýznamnější společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa s kapelou od
ranních hodin po obci zve občany na večerní hodovou zábavu v KD
Setkání se seniory
Společné setkání s našimi seniory spojené s vystoupením naších dětí a zábavou v KD
Dětský strašidelný rej
Zábavné odpoledne pro děti plné her a překvapení v KD
Advent
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště
Mikuláš
Tradiční mikulášská nadílka pro naše děti

Fotbalu zdar!!
Na podzim 2016
jsme začali naši
první
sezónu,
která je za námi
se třemi výhrami,
jednou remízou a
sedmi prohrami.
Nezačali
jsme
nejlépe, hlavně
jsme se poznávali a ještě se
budeme dlouho
poznávat
než
budeme
moci
hrát pěkný fotbal a než nastane šance umístit se na předních příčkách tabulky. Největší naše
trápení jsou branky, které se nám z tolika vyskytnutých šancí nepodaří zakončit. Na jarní
části 2017 jsme trochu více zabrali a začali jsme celkem slušným fotbalem, ale zakončování
daných situací stále přetrvává. Děkujeme trenérům a fanouškům, že nad námi nezlomili hůl,
snad v sezóně 2017/18 podáme lepší výkon než ten, který jsme předváděli doposud. Na závěr
nás těší, že lidé naší obce mají fotbal za jakékoliv situace pořád rádi a navštěvují naše
domácí i hostující zápasy. Fotbalu zdar!!
(PS)
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MLADÍ HASIČI BODUJÍ
V letošním roce dne 13. května jsme měli nábor nových mladých hasičů. Ke stávajícímu
počtu 7 hasičů přibylo 11 nováčků ve věku od 5 do 15-ti let. Všichni měli možnost se
seznámit
s hasičskou
technikou
při
prvním
tréningu.
Máme radost
z toho, že naše omladina, což
je 18 mladých hasičů, má
zájem odpoutat se od
počítačů a trávit aktivně
volné chvíle ve cvičení se v
požárním útoku.
V sobotu 27. května jsme se
zúčastnili okrskové soutěže
ve Strachoticích. Naši mladí
hasiči si na ní počínali velmi
dobře. Měli jsme tři družstva
dětí, která se umístila na 11,
8. a 2. místě. Družstvo mužů
skončilo na 2. místě.
Plánované akce:
22. července se koná ve Valtrovicích soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“, na
které se představí všechny naše družstva.
12. srpna se pořádá soutěž v Jaroslavicích „O pohár zámecké paní“.
26. srpna se zúčastníme noční soutěže „O Pohár Čulského mlynáře ve Slupi“.
(VK)

Ze života myslivců
V mysliveckém sdružení je v současné době sdruženo 15 členů. V loňském roce byl vydlážděn dvorní trakt
myslivny. Dále byly prováděny udržovací práce na zařízeních umístěných v honitbě. Na honech bylo
uloveno 33 zajíců, 89 bažantů, 39 kusů srnčí
zvěře a 31 lišek.
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Mateřskou školu v květnu navštívil klaun Hopsalín

Zábavné dopoledne s klaunem
Hopsalínem si děti z mateřské
školy užily.

SOUBOJ SE ZÁHONEM
Procházím zahradou, obhlížím kvetoucí angrešty a jabloně, když se za plotem, krom mohutného vlčáka,
zjeví i vysmátý soused. „Ahoj sousedko, ty seš jak Červená karkulka, jen ten čepeček ti chybí,“ pouští se s
komentářem do mého teplákového ohozu, dnes ladícího s tričkem. „Ahoj sousede, to víš, hledám vlka….ale
ten už čouhá támhle za keřem,“ mrknu po velkém psu, který nemůže odtrhnout pohled z našeho pokojového
psíka, válejícího se v pampeliškové trávě.
„Měla bych už konečně zrýt záhon a zasadit cibuli,“ přemýšlím nahlas a okem prohlížím zarostlý travnatý
záhon. „My už budeme sklízet,“ směje se soused a ukazuje na jejich záhon, kde cibule je tak dvacet
centimetrů nad zemí. „My sme jižnějc….vás doženeme,“ propuknu v smích. Nedá mi to, než děti dojdou ze
školy ryji celý záhon. Připadám si jak dělník v kamenolomu. Hlína suchá a tvrdá jak štolverka. Psík
„gaučák“ leží opodál v rozkvetlé trávě. Zápasím z rýčem, jelikož narážím na kamenné podloží, dříve tu
bývalo stavení. Rýč se ne a ne hnout. No já tě dostanu, říkám si pod vousy a zapřu se vší silou o rýč.
Najednou kámen povolí a rýč odstředivou silou i se mnou letí k zemi, načež konec násady trefí psíka přímo
do hlavy. Pejsek využil chvíle nevšímavosti a usadil se vedle mojí nohy. Se zakňučením uskočí a třepe
hlavou ze strany na stranu. „Vždyť já tě v zápalu boje ještě zabiju, promiň, promiň, já nechtěla,“ hladím
jeho malou tlamičku dlaněmi a zkoumám, jestli jsem mu nepřerazila čelist. Vrtí vesele ocasem a sedá přede
mě do zrytého záhonu. „Běž ode mě, jsem nebezpečná,“ odháním jej!
Mezitím se děti vracejí ze školy, jdu tedy domů. U brány potkávám sousedku, kterou zdravím. „Ahoj, na
procházku?“ vyzvídá ona a otvírá vrata průjezdu. „Ale kdepak, z plantáží,“ zamávám rýčem. Doma ještě
jednou prohlížím psíka ležícího jako mrtvolka, „Ukaž, neudělala jsem ti něco? Málem jsem tě přizabila,
viď?“ Syn zbystří: „Tys našemu pejskovi, mamko, něco udělala?“ „ Jo,trefila jsem ho nechtěně násadou, až
mi ruka zabrněla,“ komentuji v rychlosti. Tak to viděl všechny svoje předky, má jasno synek. Mrknu z okna.
V čerstvě zrytém záhoně se peleší hejno vrabců i kosice hopsá v jahodí. Pomalu spřádám plán, jak si
s dcerkou vyhrajeme a uděláme ze starých hadrů strašáka, kterého v den čarodějnic upálíme jako
čarodějnici, když mi dochází, vždyť sousedi mají dva metry od plotu dřevěné krmítko pro ptáky, tak strašák
se nekoná. U sousedů papáníčko, u nás ptačí relax. Zasázenou cibuli a semena zeleniny necháme osudu,
třeba z toho vyroste ptačí mix :-D
(MV)
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Co se událo v naší obci
KROJOVANÉ HODY

24. září 2016

V polovině září se v naší obci konaly Krojované hody. Připravit máju na hody, nazdobit
pentlemi, odkornit kmen, i to patří k důkladné přípravě. V sobotu ráno se krojovaná chasa
sešla u ozdobené máji před kulturním domem. Následně pan starosta předal stárkům hodové
právo. Všichni se odebrali do kostela, kde krojované chase požehnal pan farář. Po požehnání
se mladí venku rozezpívali a roztančili. Chodili za krásného počasí po vsi a zvali všechny na
večerní hodovou zábavu. O půlnoci bylo pro hosty na zábavě připraveno taneční překvapení.
Krojované hody se moc povedly a už se těšíme na nové.
(MJ)

Kareval pro děti

12. března 2017
Po roce k nám opět zavítal
kejklíř Čabík a s ním i plno
zábavy a her pro naše nejmenší.
A tak jsme mohli na parketu
vidět tancovat krále i královnu,
princeznu, mušketýra, rytíře,
ježibabu,
berušku,
piráta,
myšku, včelku i spidermana a
mnoho dalších pohádkových
postaviček. Na stole byly
dobrotky k zakousnutí a
nechyběla tombola. Vraceli
jsme se domů s novými zážitky,
odpoledne jsme si společně
všichni užili.
(AS)
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Noc s

Andersenem

1. dubna 2016

„Fifinka, Bobík, Myšpulín a Piňďa,“
ano slavná čtyřka ze Čtyřlístku. Kdo
by neznal!?! Dnešní děti již moc ne,
a proto téma letošního ročníku Noci
s Andersenem bylo pro mnohé i
zdrojem spousty nových informací.
Partnery letošního pohádkového
nocování byli právě hrdinové
Čtyřlístku. V letošním roce jsme se
sešli v opravdu hojném počtu a ke
spánku
v klubovně
uléhalo
rekordních 24 dětí. Odpočinku však
předcházelo rozlosování do skupin
nazvaných právě dle pohádkových
hrdinů a pak již společná práce na
úkolech. Následovala pohádková výprava, na které děti musely zapojit nejen bystré oči, pátrací talent, ale i
dobrou paměť. Odměnou jim jistě bylo množství laskomin, které se nám připletly do cesty. Večer nechybělo
čtení pohádek, hraní her a vyprávění příběhů.
Již třetím rokem se většina dětí loučila se slovy, že za rok si to zase zopakujeme. Doufejme tedy, že nám
všechny okolnosti budou nakloněny, a již teď se všichni těšíme na pátek 24. března 2018!
Na závěr si ještě dovolím malou celostátní (mezinárodní) rekapitulaci: letošní Noc s Andersenem
proběhla v 1695 místech, registrujeme čtecí a spací místa v různých zemích světa: na Slovensku, Polsku,
Dánsku, Slovinsku, Řecku, Itálii, Novém Zélandě, Saúdské Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku,
Finsku, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, Francii, Španělsku, Banátu, Ukrajině, Makedonii, Srbsku,
Bulharsku i Chorvatsku, všude tam působí krajanské spolky, České školy bez hranic a milovníci literatury.
Pohádkovou Noc s Andersenem 2017 zažilo v pátek 31. března 2017 98.655 dětí i dospělých, kteří v
jednom jediném kouzelném večeru prožili úžasná dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou a všechny
na dálku spojilo přátelství s knížkami.
(LK)

DIVADLO WALTR
Jako každý rok, tak i v loňském roce jste měli možnost
zhlédnout představení divadelního spolku Waltr. Tradičně si děti
secvičily pohádku na setkání se staršími spoluobčany a následně
pak scénku z Betléma pod vánoční strom. V současné době je
v plné přípravě pohádka Třetí sudba, kterou by vám rády
předvedly ještě do prázdnin. Zda tomu tak opravdu bude, se asi
necháme společně překvapit. V současné době pracuje v kroužku
11 dětí, ale již jsme zaznamenali další zájem z řad nejmladších
školáků, na které se od září velmi těšíme. Pokud bude chtít mezi nás i někdo další, dveře klubovny jsou
otevřeny a eventuální zájemci vítáni!
(LK)
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Čarodějnice a čarodějové lítali obcí

30. května 2017

Letos, po delším čase, se u nás v obci rozhořela
vatra při pálení čarodějnic. Děti přišly oblečeny do
čarodějnických oblečků a zábava mohla začít.
Soutěžilo se v letu na koštěti a házení balónků na
čarodějnici, pak si děti zatančily na čarodějnické
diskotéce a už se pomalu chystal průlet Valtrovicemi.
Rozsvítily lampiony a průvod čarodějnic a
čarodějníků se vydal na cestu obcí. Po opékání
špekáčků všichni už nedočkavě čekali na zapálení
vatry i s čarodějnicí. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení, které zajišťovali fotbalisti. Hasiči zase
dohlíželi na zapálení ohně a bezpečnost návštěvníků.
K poslechu a tanci hrála místní hudební skupina.
Hrálo se a zpívalo až do ranních hodin.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

(MJ)

20. května 2017

Čtyři maminky přišly a v náručí svírají své ratolesti. Za nimi přihlížejí pyšní tatínci. „Dovolte mi, vážení
rodiče, abych jménem obecního úřadu vyjádřil upřímnou radost z narození Vašich dětí. Vy svou dceru,
svého syna přijímáte do své rodiny jako nového člena, my Vaše děti příjímáme do naší obce jako nové
občánky,“ říká starosta obce. Vítání občánků je pro všechny zúčastněné krásnou slavností. Vítali jsme
Tomáše Jana Orla, Júlii Šejnovou, Petru Kalinovou a Jana Wágnera. 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)

Odvoz domovního odpadu - povinnost uhradit do 31. srpna 2017
Obecní úřad připomíná občanům:
• Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2017 dle obecně závazné vyhlášky č.
2/2012 je splatný do 31. srpna 2017.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
15

Valtrovický zpravodaj, zdarma do schránek, červen 2017

Návštěva z Německa
Dne 12. května zavítala do naší obce návštěva
z Německa, a to až ze Stuttgartu. Jednalo se o paní
Konni Gonzalez s manželem a maminkou, která se
v naší obci narodila v roce 1937. V naší obci bydlela do
roku 1946, kdy bylo poté německé obyvatelstvo
odsunuto. Poprvé do Valtrovic zavítala již v roce 1992.
S návštěvou jsme se sešli v přátelské atmosféře na
obecním úřadě, kde jsme si popovídali o dobách dávno
minulých. Rodný dům, ve kterém se v roce 1937
narodila, již nestojí, nacházel se v místě, kde jsou
postaveny obecní okály. S návštěvou jsme také
navštívili místní kostel, kde paní zavzpomínala na léta
prožitá v obci a řekla, že zde byla pokřtěna. Při pohledu na oltář poukázala na to, že v současnosti tam chybí
dvě sošky, které si uchovala v paměti. Závěrem konstatovala, že byla mile překvapena z našeho přijetí i z
toho jakou cestu naše obec urazila od její poslední návštěvy.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny
V letošním roce proběhne kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny.
Práce začnou již v tomto měsíci a budou pokračovat do prosince 2017. Z tohoto důvodu
bude budova obecního úřadu a knihovny po dobu stavebních prací pro veřejnost uzavřena.
Oznamujeme občanům, že prozatímní prostory obecního úřadu budou přemístěny do Domu
volnočasových aktivit (Klubovna), vedle OU, na adresu Valtrovice čp. 8. Během
rekonstrukce nebude činnost úřadu nijak omezena. Provoz úřadu bude tedy zajištěn
dle běžných úředních hodin v domě Valtrovice čp. 8, Klubovna.
Knihovna
Během rekonstrukce bude knihovní fond také přemístěn, avšak nemáme náhradní prostory
pro zajištění provozu, proto bude knihovna po dobu rekonstrukce uzavřena a nebude
dostupná veřejnosti. Vyzýváme čtenáře, aby využili možnosti zapůjčení knih ještě
v současné době, než bude přerušen provoz knihovny. Děkujeme za pochopení.
OZNÁMENÍ VOLBY Ve dnech 20. až 21. října 2017 se budou konat VOLBY DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.

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.
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.
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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