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SLOVO NAŠEHO STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozdravit na prahu letošního léta, které nám přešlo, dalo by se říci,
hned ze zimy a než nastanou dětem letní prázdniny, tak Vám přinášíme letošní vydání zpravodaje, ve kterém
uvádíme, čím se zabýváme a co nás v letošním roce čeká.
V úvodu představuji dotační programy, do kterých jsme podávali žádosti. V dotačním programu
Jihomoravského kraje byly podány celkem dvě žádosti, a to na projekty s názvem ,,Oprava chodníku u
kostela ve Valtrovicích“, na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 250.000 Kč. V současné době probíhá
výzva k podání nabídek k této zakázce. Druhou žádostí podanou na JMK byla ,,Oprava přenosné motorové
stříkačky PS 12“, tato žádost nebyla podpořena z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro tento dotační
program. Zastupitelstvo obce i přes tuto nemilou skutečnost rozhodlo, že oprava motorové stříkačky bude
provedena a to z finančních prostředků obce. Celkové náklady na tuto opravu se vyšplhaly na 108.000 Kč.
Tímto krokem mohou i nadále naši hasiči reprezentovat naši obec na hasičských soutěžích.
Další žádost o dotaci jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky na projekt ,,Zřízení
víceúčelového hřiště - Valtrovice“. Tato žádost po vyhodnocení ze strany ministerstva byla doporučena
k financování nad rámec alokace. Co to pro nás znamená? Jedná se o to, že v současnosti jsou již prostředky
soustředěné v tomto dotačním titulu vyčerpané a budeme čekat, jestli se podaří paní ministryni vyjednat
další finanční prostředky tak, jak bylo z její strany přislíbeno na setkání ve Znojmě, kterého jsem se účastnil.
Rovněž jsme tento projekt předložili k podpoře do Nadace ČEZ. Tak musíme doufat, že snad v některém
dotačním titulu uspějeme a konečně se dočkáme další plochy ke sportovnímu vyžití.
V právě probíhající první polovině roku jsme dokončili dva projekty, které byly započaty v loňském roce a
těmito projekty byly ,,Veřejné osvětlení v obci Valtrovice“, kdy došlo k výměně a doplnění svítidel. Dalším
projektem byl ,,Nový systém separace odpadů v obci Valtrovice“. Účelem projektu je zvýšit podíl
vytříděných odpadů ze směného komunálního odpadu, který je ukládán na skládku bez dalšího využití.
V blízké budoucnosti by měl poplatek za ukládání odpadu vzrůst ze současných 760 Kč za tunu až na 2000
Kč za tunu v roce 2024. Ruku v ruce s navýšením ceny za ukládku jde zvyšování nákladů za samostatný
vývoz. V současné době by se dalo říci, že nový způsob třídění je v ,,plenkách“ a budeme muset nastavit
ideální intervaly svozů jednotlivých komodit. Tímto bych chtěl apelovat na Vás spoluobčany, abyste
přistavovali sběrné nádoby k vývozu, až jsou naplněny. Pokud budeme činit pravý opak a nádoby nechávat
vyvážet poloprázdné, tak celkový efekt úspor se
nám vytrácí. Totéž platí, pokud nebudeme mačkat
(sešlapávat) plastové PET lahve nebo nápojové
kartony, dojde k naplnění žluté popelnice co do
objemu, ale ne do hmotnosti.

V současné době se opětovně rozběhly
přípravy na stavbě průtahu naší obcí
Předpokládaný termín zahájení prací je plánován na
jarní měsíce příštího roku. Začátek rekonstrukce je
navržen cca 10 m za značkou obce ve směru na
Znojmo a konec cca 150 m za značkou ve směru na Hevlín. Celková délka rekonstruovaného úseku je 665
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m. V rámci stavby budou zbudovány nové sjezdy k pozemkům, část chodníku podél silnice II/408, dešťová
kanalizace v prostoru stavby. Při rekonstrukci dojde k vybudování tolik potřebného osvětleného přechodu
pro chodce. Určitě jste měli možnost seznámit se, jak taková rekonstrukce vypadá např. při průjezdu
stavbami průtahů, které probíhají v sousedních obcích a myslím si, že se máme na co těšit a budeme se
muset všichni obrnět trpělivostí, ale i tak pevně věřím, že všechno překonáme.

Další oblastí jak někteří víte, protože jste členy ve sboru zástupců za naši obec je problematika
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valtrovice, kterou se již zabýváme přibližně od roku 2013.
V plánu společných zařízeních jsou
navrženy
rekonstrukce
hlavních
a
vedlejších cest, revitalizace větrolamů a
další činnosti. Jedna z hlavních staveb je
vyprojektována rekonstrukce komunikace
směrem na Formosu s dosadbou ovocné
aleje. Dalším krajinným prvkem je
vybudování vodních ploch ,,v palaší“ za
kanálem, kdy jsou navrženy dvě a to větší
vodní plocha (VN 1) o rozloze zhruba 1 ha
s hloubkou 2-3 m a druhá plocha s výměrou
0,1 ha s hloubkou 2-1 m.

Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemně
strávené prosluněné dny.
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Pár informací k odpadovému hospodářství.
Zde přinášíme stručný návod, jak
třídit jednotlivé druhy odpadu:
Popelnice, 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.
Popelnice, kontejner na plasty- do kontejneru patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící 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 čistících 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…
Popelnice, kontejner na bioodpad- do kontejneru patří: z domácností - zbytky zeleniny a ovoce (jádřince,
listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina,
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 ….)

Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. března 2018 jako vyrovnaný o
objemu příjmů 7,6 mil. Kč a výdajů rovněž 7,6 mil. Kč. I v letošním roce dbáme na to, aby výdaje byly
vynakládány účelně a efektivně, vzhledem k rozpočtu obce. Pokud i vy chcete do těchto dokumentů
nahlédnout, jsou uloženy na internetových stránkách obce www.valtrovice.cz v hlavní nabídce VEŘEJNÉ
DOKUMENTY a v nich záložka ROZPOČTOVÁ DOKUMENTACE.
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Čerpání dotací
V loňském roce obec čerpala dotační prostředky v celkovém objemu 1.270.300,00 Kč. Jedná se mj. o příjem
dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice ( 369.000,00
Kč) a obecního úřadu (200.000,00 Kč), dále dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na nové veřejné
osvětlení v obci ( 278.577,00 Kč) a v letoším roce jsme obdrželi dotaci z Ministerstva životního prostředí na
zavedení nového systému separace odpadů v obci ( 988.370,00 Kč).

VÝZVA - Volby Zastupitelstva obce Valtrovice 5. a 6. října 2018
Obecní úřad Valtrovice vyzývá občany, kteří mají zájem kandidovat
do podzimních voleb Zastupitelstva obce pro volební období 2018 až 2022, aby svůj zájem o
kandidaturu na člena zastupitelstva sdělili na obecní úřad nejpozději do 25. července 2018. Řádné
volby do Zastupitelstva obce Valtrovice proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.
Potřebný počet podpisů na kandidátní listině: pro nezávislé kandidáty je 22, pro sdružení nezávislých
kandidátů je 30.
Kandidáti: Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku
volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat
trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní
občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní
občané členských zemí Evropské unie).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o
volbách, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo
zbavení způsobilosti k právním úkonům.
A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu
mandátu je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Kandidátní listiny včetně podpisů za nezávislé kandidáty, případně za sdružení nezávislých kandidátů
se podávají nejpozději dne 31. 07. 2018 do 16:00 hodin na Městském úřadě Znojmo, Pražská 59, Znojmo,
u paní Miroslavy Pavelkové, tel. 515216369, číslo dveří 122.

Obecní lesy obce
Obec Valtrovice v současné době vlastní na katastru
obce 64,15 ha lesních pozemků. Na všechny lesy
s výměrou vyšší než 50 ha u jednoho vlastníka se
podle zákona o lesích č. 289/95 Sb. vztahuje povinnost
hospodařit podle schváleného lesního hospodářského
plánu (LHP). Obec Valtrovice tuto povinnost
samozřejmě plní, hospodářský plán byl zpracován na
období 10 let a to od 1.1.2016 do 31.12.2025. Ve
vlastněných porostech byla ke dni vzniku LHP zjištěna
porostní zásoba ve výši 10.615 m3 dříví, za uvedené
5
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desetileté období z toho může být vytěženo 6.700 m3 dříví s tím, že za toto období by se zásoba dříví měla
také ale zvyšovat nad uvedených 10.615 m3 běžným přírůstem. Vysoké těžby jsou umožněny tím, že obec
v minulém deceniu nevyužila všechny těžební možnosti dané minulým LHP, platným do roku 2015 a tím
došlo ke zvýšení zásoby v porostech nad zásobu obvyklou, což je samozřejmě pro majetek obce příznivá
zpráva.
V současné době se lesní hospodářství v České republice, zejména v oblastech severní Moravy u SM a
jihozápadní Moravy (Třebíčsko, Dačicko), u borovice potýká s rozsáhlými kalamitami. Kvůli nedostatku
srážek v důsledku klimatických změn se kalamitně množí kůrovci, vznikají rozsáhlé holiny po uschlých
porostech a v těchto oblastech dochází až k rozpadu původních lesních porostů. Tato situace se lesů
v majetku obce Valtrovice naštěstí tak zásadním způsobem, jako v uvedených oblastech, netýká a to díky
druhovému složení zdejších lesů (převládají listnaté porosty olše, vrby, topolu, dubu a jasanu). Právě
posledně jmenovaný jasan je však zdrojem problémů i ve zdejších lesích. Jasanové porosty v severní a
střední Evropě, u nás zejména na jižní Moravě, jsou posledních zhruba 10 let napadány jasanovou nekrózou,
známou pod jménem Chalara fraxinea, původem zřejmě z Asie. Onemocnění se šíří vzduchem
(askosporami) a dosud není známá žádná metoda ochrany porostů, kromě včasného odstraňování
odumřelých stromů i větví napadených stromů. Může pomoci i hrabání a likvidace opadaných listů
z napadených stromů, tato metoda je však použitelná snad jen v parcích. Tato houba způsobuje kalamitní
hynutí jasanů všech věkových tříd, od porostů mladých, až po porosty mýtní. Důsledky napadení jasanových
porostů touto houbou jsou jasně patrné i na jasanových porostech v katastru obce. Napadené porosty jsou
vidět i ze silnice, ve směru od Krhovic před příjezdem do obce (mladé porosty) a v současné době
zpracovávané mýtné porosty u téže silnice ve směru na Křídlůvky a Hrádek. V zimě letošního roku obec
provedla těžbu napadených stromů v porostu 2 B9 (proti MŠ přes silnici), vytěženo zde bylo téměř 500 m3 a
další hmota pak byla vytěžena v porostu 2 B8, za závlahovým kanálem směrem na Formosu. Veškerá
kulatina, tedy dřevo kvalitnější byla prodána na pily, hmota méně jakostní, tzv. vláknina, pak byla podle
rozhodnutí vedení obce nabídnuta občanům jako dříví palivové. V současné době je kulatina již odvezena,
vlákniny zůstává na skládkách posledních několik m3. Ze zisku z prodeje dřevní hmoty pak obec plánuje
zajistit a zaplatit potřebné následné práce, tedy úklid ploch a jejich zalesnění i další péči o vzniklé kultury.
Bohužel onemocnění jasanovou nekrózou se šíří a bude šířit i nadále a další zpracování nahodilých těžeb
obec čeká již na podzim a v zimním období, zřejmě pak i v dalších letech. Odhadovat však v současné době
výši a rozsah budoucích nahodilých těžeb je velmi obtížné, stejně tak jako vývoj cen dříví a jeho možný
odbyt na trhu, je tedy potřeba využít současné možnosti pro předzásobení palivovým dřívím.
(Ing. Jelínek Petr. odborný lesní hospodář obce Valtrovice)

V naší obci byl v polovině května 2018 nalezen pes
Jedná se o střední plemeno, stáří přibližně 3 roky. V současné
době je umístěn na dvorku obecního úřadu, kde se o něj společně
staráme, dostal své jméno, obojek i misku. Byli bychom rádi,
kdyby pejsek nalezl svého nového pána, který by se o něj staral a
on mu na oplátku bude dělat společníka. Pejsek je velice hodný,
společenský, nekouše. Pokud byste jej někdo chtěli mít doma,
budeme velice rádi. Přijďte na obecní úřad a rádi Vám jej
ukážeme a může být váš! Zde přikládáme jeho fotografii.
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Hasička a obecní úřad v novém kabátě

V loňském roce proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice, a to za přispění dotace z Krajského úřadu JMK
( 369 tis. Kč). Jednalo se o celkové odizolování zdiva za pomocí moderní technologie, zateplení obvodového
pláště budovy fasádním polystyrénem včetně vnější silikonové tenkovrstvé omítky, zateplení stropních
konstrukcí, topení za pomocí elektrických přímotopů a výsledkem je modrý fasádní kabát a nově natřená
červená vrata. Stávající stav budovy byl nevyhovující, kdy vlivem vzlínající zemní vlhkosti docházelo
k degradaci obvodového zdiva a omítek a střešní konstrukce vlivem stáří vykazovala značné poškození a do
budovy zatékalo. Obvodový plášť budovy bez zateplení nesplňoval současné požadavky na energetickou
náročnost.
Dále proběhly v loňském roce stavební úpravy objektu obecního úřadu rovněž za přispění dotace z
Krajského úřadu JMK (200 tis. Kč). Zde vlivem stáří budovy docházelo k únikům tepla, do zděných
konstrukcí pronikala vlhkost, docházelo k odpadání omítek a zdiva. Jednalo se o výměnu oken, dveří, dále
odvlhčení obvodového zdiva, zateplení fasádním polystyrénem, zateplení stropních konstrukcí, výměna
stávající elektroinstalace, vodoinstalace a ústředního vytápění. V celé budově úřadu a knihovny byly
položeny nové podlahy a vznikla nová místnost, která rozšířila skladovací prostory.

7 důvodů, proč je čtení knih prospěšné pro náš život
Vždycky jsem si ráda četla. Už jako malé holce mi mamka vždycky četla pohádky a příběhy, je spousta
věcí, které mi knihy přinesly. Berte to jako malou inspiraci, proč svou pozornost stočit od mobilů a televizí
zpět k papírovému kamarádovi.
1) Knihy nám rozšiřují slovní zásobu a osvěžují
znalost gramatiky
2) Díky knihám se učíme soustředit
3) Díky knihám si budujeme fantazii
4) S knihou nikdy nejsme sami
5) Díky knihám máme vždycky téma hovoru
6) Spoustu filmů už znáte předem
7) Knihy nám můžou pomoci s historií
/ Převzato: http://zivotoc.cz
Knih je spousta a každý den se vydávají nové. A i když se
třeba jedná o smyšlený román nebo pravdivý, je to přeci
skvělej bonus – číst!
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Knihovna v naší obci každoročně nakupuje nové knihy pro děti i dospělé. Prostřednictvím výměnného
knihovního fondu z Městské knihovny ve Znojmě rovněž zapůjčuje knihy našim obyvatelům (čtenářům).
Přijďte se podívat nejenom na knihy, které naše knihovna nabízí, ale i obhlédnout nové prostory a
v neposlední řadě i regály, ve kterých jsou knihy uloženy. Jsou úplně nové, část nákladů byla hrazena
z vlastních zdrojů obce a část z dotace Krajského úřadu JMK (50 tis.) Otevřeno je zatím každé pondělí od
16.00 do 17.00 hod. Děti, možná jste si všimly, že naše knihovna vyhlašuje soutěž.

SOUTĚŽ PRO MALÍŘE A MALÍŘKY
„NAMALUJ SVOU OBEC.“ Můžete namalovat např. kostel, hřiště, nějakou
ulici, dům z naší obce a své obrázky odevzdejte paní knihovnici do konce října
2018. Každá z odevzdaných prací bude odměněna. Před námi je doba prázdnin,
tak využijte čas a jedno odpoledne věnujte třeba k malování. 
AS
Naše vesnice viděna mýma očima
Dokud žila moje maminka, tak sem jezdila každý rok koncem května poslouchat slavíka. Ráno vstala
kolem třetí hodiny, posadila se na zahradě a poslouchala. Lásku ke zvířatům, ptákům a ke stromům jsem
zdědila po ní. Ale nějaký rok zpět už slavíka není slyšet, protože hnízdí v nízkých keřích, tak jako další naši
pěvci, jako např. sýkora, rehek zahradní a spousta dalších. Teď tu máme kosa, hrdličky, vrabce, kteří se
dovedou přizpůsobit všemu. Tak jako ubývá ptactvo, tak nám bohužel ubývají stromy. Některé jsou
napadeny, jako v našich lesích, různými škůdci, některé uschnou suchým létem a některé musí být
pokáceny, protože překáží pokroku. Místo stromů nám ale přibyly barevné nádoby na odpad. Já vím, že
vyprodukujeme spoustu odpadu, ale musí být všechny nádoby vystaveny před domy? Co by dnes napsal
valtrovický rodák a spisovatel Karl Bacher: „Valtrovice jsou sad voňavých jabloní“. Nebo spíše „Valtrovice
to sad barevných popelnic“?
Sma

NAŠE PASTELKOVÁ ŠKOLIČKA
Úvodem bych chtěla, za celý
kolektiv mateřské školy, poděkovat
za provedenou rekonstrukci školní
kuchyně a napojení MŠ na obecní
kanalizaci,
která
proběhla
v průběhu letních prázdnin 2017.
V letošním
školním
roce
2017/2018 nastoupilo do naší „
pastelkové školičky“ šest nových
dětí z Valtrovic a Křídlůvek. Toto
náročnější období s sebou přináší
spoustu nových pocitů a zážitků, se
kterými se musí malé děti i jejich
rodiče postupně vyrovnat. Musí se
přizpůsobit dosud nezvyklému
režimu,
novým
požadavkům
vzájemného soužití a tolerance v dětském kolektivu, naučit se komunikovat, respektovat „novou
autoritu“…i samy sebe navzájem.
Od 1.9.2017 je pro děti starší 5-ti let předškolní vzdělávání ze zákona povinné. Vzdělávání je stanoveno
v rozsahu nepřetržitých 4 hodin denně. V naší MŠ tj. v době od 8.00 do 12.00 hodin a také každá absence
dítěte musí být řádně omluvena.
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V září do našeho týmu přibyla nová posila - asistentka pedagoga, která svým působením pomáhá
naplňovat podpůrná opatření ve vzdělávání u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem
působení asistentky pedagoga je podpora práce pedagoga a tím vzniká více prostoru pro individuální přístup
k dítěti (dětem) se speciálními vzdělávacími potřebami.
V MŠ jsme se úspěšně zaměřili na logopedickou prevenci. Děti mají stále častěji problémy se špatnou
výslovností, ale i se souvislým vyjadřováním – např. popsat obrázek, převyprávět krátký příběh nebo
pohádku…a proto se nedílnou součástí v programu MŠ staly tzv. „logochvilky“ – společné i individuální,
které jsou zaměřené na nácvik správného dýchání, mimická a artikulační cvičení pro rozhýbání jazýčku.
Každodenní četba pohádek před odpočinkem také dětem napomáhá k určení správného mluvnického vzoru.
I rodiče by si měli každý den najít ten „správný čas“ a dětem více předčítat pohádky a více s nimi hovořit.
Nepodceňovat logopedickou nápravu, pokud jim je doporučena speciálním logopedem. Logopedický
problém u dětí může někdy vést i k odkladu školní docházky…a z tohoto důvodu každoročně v naší MŠ
probíhá logopedická depistáž (vyšetření logopedem).
Aby se dětem v „pastelkové školičce“ líbilo, naplánovali jsme pro ně spoustu akcí v MŠ i mimo ni:
- edukační programy Jihomoravského muzea ve Znojmě – tyto programy doplňují vzdělávací obsah o
prvky objektového učení, kritického myšlení, ale i o regionální učivo
- divadelní představení v Městském divadle ve Znojmě – pro předškoláky a starší děti
- projekt Zdraví dětem – je zaměřeno na zdravé stravování, motivaci ke sportu a prevenci obezity u
dětí
- tradiční zábavná dopoledne v MŠ – masopustní karneval, čarodějnický rej, Den dětí
- loutková divadla v MŠ – Květinka, Šikulka, paní Horáková, pan Krejčík, kouzelník Waldiny
- mobilní planetárium – prožitkový stan
- zahradní slavnost s Hopsalínem – pasování školáků
- tvoření s rodiči
- vystoupení dětí pro naše spoluobčany a u vánočního stromečku
- focení v MŠ
- školní výlet
- Na těchto akcích se podílí společně celý kolektiv MŠ. Našim cílem je, aby se děti u nás cítily
příjemně, bezpečně, volně, radostně, přicházely k nám s důvěrou, aby školka byla pro ně místem,
kde mají kamarády a kde vznikají první dětská přátelství, aby se těšily na nové prožitky a zajímavé
informace, na co si budou hrát, co by samy chtěly dělat, získaly zde sebejistotu a sebedůvěru samy
v sebe. Abychom provedly děti tímto krásným a bezstarostným obdobím co možná nejlépe a dobře je
připravily na budoucí školní povinnosti.
Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci
s rodiči. Proto je potřeba, aby rodiče s pedagogem komunikovali, sdělovali své pochybnosti či
nejasnosti a důvěřovali zkušenostem pedagogů.
Za kolektiv MŠ Martina Radvanská

Naši jubilanti 2018
Libuše Sitorová - 70 let, Růžena Liďáková - 70 let, Anna Czeraniová - 80 let, Kateřina Galetková - 70 let,
Oluše Prokešová - 70 let, Anna Juhaňáková - 80 let, , František Vokáč - 70 let, Štěpánka Zifčáková - 75 let,
Cyril Švrček - 75 let, Marie Juhaňáková - 70 let, Marie Sýkorová - 70 let. ( v souvislosti s přijetím nařízení
EU o ochraně osobních údajů, zveřejňujeme pouze jubilea od 70 let a výše kulatiny a půlkulatiny)
Velmi srdečně blahopřejeme spoluobčanům k významnému životnímu jubileu a to:
paní Marii Sližíkové, která letos oslaví 103 let, paní Marii Vokáčové, která oslaví 97 let
a panu Josefu Pacíkovi, který oslavil 84 let.

Přejeme jubilantům pevné zdraví a mnoho životní pohody !
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Narození 2017, 2018: Petra Kalinová, Jan Wágner, Jessica Sofie Šoba, Nikola Matulová
Rozloučili jsme se 2017, 2018: Karel Lauč - 62 let, Jaroslav Brauner – 63 let.

Plánované kulturní akce 2018
1. 7.
neděle
7. 7.
sobota
14. 7.
sobota
1. 9.
sobota
21. 9. - 22. 9.
pátek
sobota
20. 10.
sobota
30. 11.
pátek
5. 12.
středa

Dětský den
Zábavné soutěžní odpoledne pro děti na místním hřišti.
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
21.9. Zdobení a stavění máje
22.9. Nejvýznamnější společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa s kapelou od ranních
hodin po obci zve občany na večerní hodovou zábavu v KD.
Uspávání broučků
Zábavné odpoledne pro děti plné her a překvapení v KD a na místním hřišti.
Advent
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště.
Mikuláš
Tradiční mikulášská nadílka pro naše děti.

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

Proč zvony zvoní ?
Dne 1.11.2017 zvonařská firma BOROKO zajistila elektrický pohon zvonu ve věži kostela sv. Jana Křtitele
ve Valtrovicích v ceně 83.732 Kč. Zvon nyní pravidelně zvoní ráno v 6.00 hod, ve 12.00 hod a v 18.00 hod.
Dále pak v pátek v 15.00 hod – hodina, kdy si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. Kromě toho také před
každou bohoslužbou, a také když někdo zemře, abychom jej modlitbou doprovázeli na věčnost. K této
radostné události, týkající se celé vesnice uvádím článek publikovaný ve vánočním farním zpravodaji 2011.
Odkdy zvoní zvony? Pravděpodobně nejstarší nález zvonu pochází z Ninive, a to ze 3. tisíciletí př. n. l.
Modlitební zvonky jsou doloženy také ve starověké Palestině, Číně a Egyptě, později také ve Starověkém
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Řecku, kde se zvonky svolával lid k obětem. Ve Starověkém Římě se pak zvonilo i s účelem ryze světským,
např. při otevření lázní, shromážděních lidu apod. Lze tedy říci, že zvony provázely člověka už v nejstarších
kulturách, jednalo se však zpravidla o zvony malých rozměrů, vyráběných spojováním tepaných plátů. První
skutečné zvony, odlévané a zavěšované na věžích kostelů jsou spojeny až s rozšířením křesťanství na
západě. O zavedení zvonů jako prostředku ke svolávání věřících se
zasloužil především biskup Paulinus z Noly v Kampánii (zemřel r. 431). O
další rozšíření zvonů se zasloužil svými nařízeními např. papež Řehoř
Veliký (zemřel r. 604). S křesťanstvím se v 5.-7. století po Evropě šířilo
také zvonařství. Nejvýznamnějšími slévači zvonů se stali Irové. V Irsku se
také nachází nejstarší evropský bronzový zvon. Zvony byly určeny
zpočátku především pro kláštery, kde měly mnichy upozorňovat na čas k
modlitbě. Do kostelů a měst se začínají rozšiřovat od 10. století. Nejstarší
zvonařskou památkou na našem území je střep zvonu, pocházející z doby
Velkomoravské říše, nalezený v Mikulčicích. První písemné zprávy o
zvonech na českém území najdeme v Proglasu z konce 9. století. Nejstarší
dochovaný zvon s datací se nachází v Krajském muzeu v Chebu a byl
pořízen r. 1286. Nejstarší dosud funkční zvon je pravděpodobně zvon z
kostela v Benešově z r. 1322. Nejstarší datovaný zvon na Moravě
nalezneme v Brně v kostele sv. Tomáše, který pochází z r. 1393. Nejvýznamějšími českými zvonaři
bezesporu jsou Tomáš Jaroš z Brna (asi 1500 - 1570), tvůrce největšího českého zvonu svatovítského
Zikmunda a jeho žák Brikcí z Cimperka, který odléval zvony v letech 1550 - 1599.
Proč zvony zvoní? V dějinách zvonívaly zvony z různých důvodů. Ohlašovaly blížící se, nebo už aktuální
nebezpečí (požár nebo nepřátelské vojsko,…) Zvoní na cestu životem novomanželům vycházejícím z
kostela, oznamují úmrtí ve vesnici a zvoní zesnulému na jeho cestu na hřbitov k poslednímu odpočinku.
Jejich nejvlastnějším posláním je však být hlasem, který zve křesťany k modlitbě – zvoní před mší svatou a
pravidelně ráno, v poledne a večer zvou k modlitbě Anděl Páně. Jak vznikla modlitba Anděl Páně? Svatý
Pavel zve v listu Soluňanům k ustavičné modlitbě: „Bez přestání se modlete“ (1 Sol 5, 17). Mnoho věřících
si v dějinách lámalo hlavu, jak tuto výzvu naplnit. Jedním ze způsobů bylo modlit se několikrát denně. Tak
to praktikovali už židé. Křesťanští mniši se scházeli několikrát denně k modlitbě žalmů. A právě na
pravidelnou modlitbu žalmů v klášterech později navázala modlitba Anděl Páně. Společně s růžencem patří
Anděl Páně mezi nejdůležitější křesťanské modlitby. Stejně jako růženec je modlitba Anděl Páně lidová,
christologická, mariánská a biblická. Lidová proto, že se jí modlí široké vrstvy věřících. Christologická
proto, že je vlastně vyznáním víry ve Vtělení Božího Syna, který se stal člověkem Ježíšem Kristem. V
poslední vložené větě stojí „Slovo se stalo tělem“. Tímto Slovem je míněn Boží Syn souvěčný s Otcem v
Nejsvětější Trojici. Syn je Slovem s velkým „S“, protože v něm Otec zcela vyslovuje sám sebe, přičemž
tomuto Božímu sebevyslovení nemůže chybět osobní existence. Mariánská proto, že při Vtělení Bůh použil
svobodný souhlas Panny Marie („Ať se mi stane podle tvého slova“), kterou Boží lid vzývá od té chvíle jako
Bohorodičku. Biblická proto, že je krátkým převyprávěním události Zvěstování, kterou nacházíme na
začátku Lukášova evangelia. Sama modlitba Zdrávas Maria je ve své první části složena z pozdravů,
kterými v Bibli zdraví Marii anděl Gabriel a potom také Alžběta. Podoba modlitby zrála postupně. Už asi
svatý František z Assisi (+1226) měl ve zvyku uvádět modlitbu Zdrávas Maria slovy „Anděl Páně řekl
Marii“. Roku 1274 sv. Bonaventura, jeden z následovníků svatého Františka radí spolubratřím pozdravit
každý večer Pannu Marii třemi Zdrávasy. V roce 1456 vydal papež Kalist III. okružní list o modlitbě. Ten
ukládal pod tlakem tureckého nebezpečí polední zvonění při kterém se všichni křesťané měli sjednotit v
modlitbě a svolávat na ohrožené křesťanstvo Boží ochranu třemi Zdrávasy a modlitbou Otče náš. Konečnou
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podobu modlitbě Anděl Páně, jak ji známe dnes, vtiskuje v roce 1571 papež Pius V., který ji vyzdvihl jako
modlitbu pro celý den, aby doprovázela křesťany ráno, v poledne i večer. Šiřitelem této modlitby se pak stal
svatý Petr Canisius (+1597).
Význam modlitby Anděl Páně dnes Největší rozkvět modlitby Anděl Páně byl v době, kdy Evropu
ohrožovalo vnější nebezpečí od muslimů. Situace křesťanů v dnešní Evropě je stejně obtížná jako kdysi.
Islám je dnes v Evropě dobře organizovaná, motivovaná a rychle rostoucí skupina. Ateizmus, materializmus,
nekřesťanská náboženství, new-age… způsobují, že v zemích Evropské unie ztrácejí křesťanské hodnoty
stále více svůj význam. Evropská kultura se stala autodestruktivní: zpochybňuje nedotknutelnost základních
přirozených hodnot jako je manželství, rodina, úcta k nenarozenému životu, nemožnost vlastního
rozhodování o životě a o hodnotách morálky. Jestliže z Písma svatého i z dějin Církve známe mnoho
příkladů, kdy modlitba dopomohla zázračnému vítězství dobra. Jeden příklad z nedávné doby. Po druhé
světové válce založil p. Petr Pavlíček v Rakousku růžencová smírčí tažení. Vzniklo modlitební hnutí, do
kterého byli zapojeni biskupové, kněží, řeholníci, politici a mnoho laiků. Pak se událo to, co se podle
lidských měřítek jevilo nemožné: Rakousko dosáhlo po 9 letech osvobození z ruské okupace v r.1954. U nás
sovětská vojska vytrvala dlouhých 20 let. Dnes je navržena právě modlitba Anděl Páně jako nástroj k tomu,
aby se Evropa opět stala křesťanskou. Mluví o tom nejdůležitějším poselství křesťanské víry, že se Boží Syn
stal člověkem a vstoupil do našeho světa, aby ho vykoupil, přetvořil a přivedl k Otci. Toto zvěstování nesmí
nikdy utichnout. Je třeba, aby ho doprovázely i zvony až tam, kam lidský hlas nedosáhne. Pokud se bude
tato modlitba modlit tisíci lidí ráno, v poledne a večer, nebo alespoň jednou denně, budeme vidět
odpovídající plody. Když je nebezpečí zvlášť veliké, může Bůh zasáhnout i proti všemu lidskému chápání.
Nakonec má slovo náš pan děkan Jindřich Bartoš. Při opravě střechy jedné vesnické kaple jsem byl na
střeše s mistrem pokrývačem, který vůbec nebyl věřící. Když bylo poledne, přišel zvoník ručně zazvonit.
Jakmile zazněl zvon, ten pokrývač položil křidlici a řekl: “Když zvoní, tak nedělám. To by bylo, abych si
také nemohl chvilku odpočinout. Víte jak je ten den dlouhý, když někde nezvoní?“ Ten člověk se
nemodlíval. Ale když zvonilo, zastavil se a chvilku nedělal. I to může být naplnění smyslu zvonění. Zastavit
se. Odložit na těch několik minut práci. Pohlédnout do dálky, na oblohu. Uvědomit si, co vlastně dnes od
rána dělám, kam směřuji, čeho chci dosáhnout. Kde je můj cíl. Takové chvilky by se určitě staly
požehnanými a pomáhaly by životním situacím nacházet smysl. I proto zvoní.
Na závěr ještě modlitba Anděl Páně:
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého… Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s
tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za
nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. - Amen. Maria řekla: „ Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle
tvého slova.“ Zdrávas Maria… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria …
V neděli 24.6.v 15.00 hod proběhla ve Valtrovicích pouť ke sv.
Janu Křtiteli. Mši sv. s námi ji slavil kaplan ze Znojma novokněz
P. Ladislav Bublán. Po mši sv. proběhlo novokněžské požehnání.
Srdečně také zveme:
V neděli 1.7. v 15.00 hod bude v Hrádku pouť ke sv. Petru a
Pavlu. Mši sv. povede P. Pavel Pacner, probošt z Mikulova.
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Ve čtvrtek 5.7. bude Cyrilometodějská pouť v Oleksovičkách – začneme ji v 8.00 hod v kostele ve Slupi
modlitbou růžence a potom půjdeme procesím ke kapli v Oleksovičkách, kde mše sv. začne v 9.00 hod.
Bližší informace ohledně života našich farností budou ve farním zpravodaji, který se v těchto dnech
připravuje. Přeji požehnané nastávající dny P. Pavel Sobotka
Žehná všem P. Pavel Sobotka

Jsou před námi čtyři soutěže
Rok 2018 jsme začali přípravu s mladými
hasiči na letošní soutěžní sezonu. Jsou před
námi čtyři soutěže.
Odstartujeme okrskovou soutěží ve Slupi, poté
nás čeká místní starostův pohár obce
Valtrovice, proběhne v sobotu 7. července na
místním fotbalovém hřišti. Další závod
v požárním sportu proběhne v Jaroslavicích, O
pohár zámecké paní. Sezonu zakončíme ve
Slupi soutěží O pohár čulského mlynáře.
Přeji našim mladým hasičům, aby podali
minimálně tak dobré výkony jako v minulých
sezonách a dovezli si ze soutěží zasloužené medaile. Vodě zdar ohni zmar!
VK

Hola hola fotbal volá !
Podzimní část sezóny
2017/18 se nám nevydařila
úplně podle našich představ.
Z 10 zápasů jsme vyhráli
pouze jeden a zbytek
prohráli. Start sezóny byl
pro nás největší šok, co
jsme zažili, ale museli jsme
se s tím vypořádat. Hlavní
problém byl se spoluhráči, protože z důvodu
pracovní vytíženosti, či jiných aktivit jim nevycházelo navštěvovat zápasy a náš kádr v některých případech
byl na spadnutí. V lednu 2018 jsme začali trénovat kondičními běhy okolo vesnice, posílili jsme kádr klubu
o několik nových kluků a zkusili jsme nového trenéra. Trošku jsme upravili i místní kabiny pro lepší pohodlí
spoluhráčů i protihráčů. Přidali jsme hodně do tréninků, a na zápasech to šlo posléze i vidět. Naše konto
výher se na jarní části zvedlo na 6 z 10 zápasů a získali jsme body, které nás na podzim z 11. pozice (čili
poslední) posunuli na jaře na 8. pozici v tabulce. I když některé výherní zápasy byly dramatické, výhru jsme
ubojovovali a zasloužili se o body. Musím našim klukům poděkovat za jejich úsilí, výkony, tvrdou dřinu a
fotbalovou náladu. Dále bych chtěl poděkovat našemu trenérovi a ostatním lidem za jejich ochotu nám
pomoct i v krajních nouzích. Na závěr největší zásluhu na poděkování mají naši fanoušci, kteří se i přes
dramatické zápasy chodí na náš fotbal dívat a podporují nás za jakékoliv situace s dobrou náladou a
zápalem.
PS
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FOTBALU ZDAR!
Dobrý den,vážení spoluobčané, jménem fotbalového oddílu FC Valtrovice bychom vám chtěli poděkovat za
vaši podporu při našich utkáních v okresní soutěži skupiny IV.C. Zároveň děkujeme obecnímu úřadu
Valtrovice i všem sponzorům za materiální a finanční pomoc, kterou našemu oddílu poskytují.
Tímto bych přešel k samotné činnosti oddílu v roce 2017. V zimní přípravě jsme se zaměřili na fyzickou
kondici a zároveň se snažili doplnit mužstvo novými spoluhráči, což se až na nějaké výjimky podařilo. Pod
vedením trenérské dvojice pana Kovalčíka a pana Mařici jsme jarní část soutěže dokončili vcelku dobře a
byli jsme spokojeni i s vytvořením dobrého kolektivu, ale ne s předvedenou hrou.
V letním období jsme uspořádali tradiční fotbalový turnaj zakončený taneční zábavou.
Do nového ročníku 2017/2018 jsme vstupovali s odhodláním předvést solidní hru a výsledkově se usadit
uprostřed tabulky, což se nepodařilo. To je pro všechny velké zklamání. Po ukončení soutěže podzimu 2017
jsme se rozhodli o posílení trenérské dvojice o dalšího člena a samozřejmě získat i nové fotbalové tváře.
Za všechny členy FC Valtrovice Vás chceme oslovit pro osobní i hlasitou podporu a doufáme, že Vám to
oplatíme kvalitní hrou i výkony v soutěžních zápasech. Děkujeme. FC Valtrovice
ASt

Myslivecké sdružení
V současnosti v naší obci vykonává právo myslivosti 15 členů, v držení mají 6 psů. V roce 2017 byly

prováděny udržovací práce na zařízeních umístěných v honitbě.
Bylo uloveno:
Srnec- 14 ks, srna- 14 ks, srně- 11 ks, liška- 13ks, zajíc- 27 ks, bažant- 32 ks a kachna- 25 ks
Pasovali mezi sebe i novou členku, myslivkyni Janu Ch. I v tomto roce budou pokračovat v opravách
myslivny a celé sdružení se tak může těšit na novou střechu. V rámci revíru přibyly též nové posedy.

Co se událo v naší obci
Rok 2017 ve fotografiích

Krojované hody 23. 9. 2017

Setkání 55 + 10. 11. 2017
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Strašidelná show 4. 11. 2017

Zahájení adventu 1. 12. 2017

Rej masek
Divadelní představení „Láska rohatá“

4.března 2018

Noc s Andersenem

6.dubna 2018

11.března.2018
Jelikož v letošním roce neprošel naší
vesnicí masopustní průvod a nám to
s dětmi přišlo líto, využili jsme tuto
zvyklost k tomu, abychom vás
pozvali na krátkou nedělní pohádku.
A tak jsme se jednoho sobotního rána
sešli u kulturního domu co by víly,
mušketýři, motýlci, klauni, zvířátka,
kostka
apod.
Za
doprovodu
reprodukované
hudby
jsme
proskotačili Valtrovicemi, rozdali
pozvánky a na oplátku dostali
spoustu dobrot i krásný příspěvek na
činnost divadelního spolku.
Následně o týden později už jsme se sešli v sále kulturního domu, kde jste mohli zhlédnout krátkou
pohádku Láska rohatá. V letošním roce došlo k poměrně významné výměně herců, a proto byla tato, pro
většinu dětí prvotina opravdu krátká. Jak jsme se ale mohli přesvědčit, všechny děti jsou nesmírně šikovné a
tak další připravovaná pohádka už bude zase podstatně delší.

Ani v letošním roce jsme nevynechali pravidelné noční spaní na klubovně v rámci celorepublikové akce
„Noc s Andersenem“. Tématem letošního ročníku byly snad všem známé pohádky z pera Josefa Čapka:
Povídání o pejskovi a kočičce. Celým
večerem nás prováděly jednotlivé příběhy, u
kterých jsme plnili k nim patřící úkoly.
Samozřejmě nesmělo chybět pomyslné pečení
dortu ze samých „dobrot“ či psaní dopisu.
Největším zážitkem ale asi bylo zdobení
chudé noční košilky, aby si s ní hrála pyšná
noční košilka, což v našem případě znamenalo
malování si vlastních triček, které se dětem
moc povedly.
Po zasloužené večeři
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následovalo čtení pohádek a ještě zaslouženější spánek. A jako každý rok jsme se i letos loučili nejen
pamětním listem, ale i příslibem, že za rok se opět sejdeme, abychom znovu mohli poznávat krásy české i
zahraniční literatury
LK

Po roce opět karnevalal

4. března 2018
Začátkem března k nám opět zavítal kejklíř Čabík a kulturní
dům ožil hudbou, zpěvem, tancem i hrami nejenom pro ty
nejmenší, menší, větší děti, ale i pro jejich rodiče. Tancovat
s maminkou, či s tatínkem je přece super zábava a to
nejenom pro děti! Kromě dobrot na stole děti dostaly i
malou odměnu a spoustu balónků.
AS

Zdobení májky
Pálení čarodějnic a lampionový průvod

30. dubna 2018
5. května 2018

Odvoz domovního odpadu - povinnost uhradit do 31. srpna 2018
Obecní úřad připomíná občanům:
• Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2018 dle obecně závazné vyhlášky č.
2/2012 je splatný do 31. srpna 2018.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

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.
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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