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SLOVO STAROSTY MGR. LUĎKA LAHNERA
Vážení spoluobčané,
ani netušíte, jak je těžké psát úvodní slovo do zpravodaje, protože by se mělo vystihnout vždy něco
zajímavého. Témata není jednoduché vymýšlet, někdy přicházejí sama, díky tomu co se děje v obci nebo dít
bude, ale hlavně jde o to čtenáře zaujmout a nenudit.
Hned v úvodu bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří na podzim přišli v komunálních volbách odevzdat
svůj hlas a vyjádřili tím svou vůli. Tímto Vám ještě jednou děkuji.
Jako pokaždé v úvodu představuji dotační programy, do kterých jsme podávali žádosti. V dotačním
programu Jihomoravského kraje byly podány celkem dvě žádosti. První akcí je ,,Zlepšení technického stavu
budovy MŠ Valtrovice“. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 250.000 Kč. V současné době probíhá
výzva k podání nabídek k této zakázce. Druhou akcí je ,,Zlepšení materiálního vybavení zásahové jednotky
SDH Valtrovice“. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 125.000 Kč.
V loňském zpravodaji jsme vás informovali o plánovaném projektu ze strany SÚS JMK ,,II/408 Valtrovice,
průtah“. Dle posledních informací vše nasvědčuje tomu, že projekt bude zahájen v podzimních měsících.
Předpokládaná výše spoluúčasti ze strany obce je vyčíslena na 5.600.000 Kč. Jak asi tušíte, tato částka je
dosti velkým zásahem do rozpočtu naší obce. Na základě této skutečnosti jsem vstoupil do jednání
s vedením Jihomoravského kraje a bylo mi doporučeno podat individuální žádost o dotaci na tento projekt.
Žádost o dotaci jsem na základě doporučení podal a po projednání Rady Jihomoravského kraje byla tato
žádost doporučena ke schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje s výši dotace 1.000.000 Kč.
Další žádosti o dotace 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 s dotací 1.307.000 Kč. Z celkového počtu 984 přijatých žádostí jsme s tou naší byli 26!
V současnosti se již tato nová sportovní plocha dokončuje a bude připravena k využívání. Musím Vám říci,
že po čtyřech marných pokusech o získání podpory z Nadace ČEZ a loňském podání na ministerstvo, je to
určitě pozitivní zpráva. Další žádost byla podána na akci pod názvem ,,Oprava kapličky u cesty k řece Dyji“.
Bohužel na tento projekt jsme podporu nezískali. Na zasedání zastupitelstva obce budu navrhovat opravu
této památky z rozpočtu obce, protože si to tato stavba určitě zaslouží a objem finančních prostředků na
samotnou realizaci nepředstavuje velkou zátěž pro rozpočet obce.
Na Místní akční skupinu Znojemské vinařství jsme podali žádost o podporu na projekt ,,Chodník podél
místní komunikace VALTROVICE“ ve výši dotace 1.104.000 Kč. Nyní naše žádost po doplnění povinných
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dokladů splnila podmínky způsobilosti pro financování. Tak teď musíme doufat, že splněním všech kroků
bude naše žádost akceptována a co nevidět začneme s výstavbou nového tělesa chodníku (viz. výkres níže).
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemně strávené a ničím nerušené prosluněné dny.
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VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Ve dnech 5. a 6. října loňského roku se konaly Volby do zastupitelstva obce Valtrovice.
Nové sedmičlenné zastupitelstvo se zhostilo své funkce na ustavujícím zasedání dne 29. října 2018 složením
slibu. Mgr. Luděk Lahner (starosta), Ing. Tomáš Juhaňák (místostarosta), Marie Fafílková, Marta
Juhaňáková, František Šindelář, František Mareš, Petr Jelének (zastupitelé).

ZASADILI JSME STROM SVOBODY
V sobotu odpoledne 27. října 2018 se občané sešli u dětského hřiště u příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky. Slavnostně zde k tomuto výročí byla vysazena lípa v parku u dětského hřiště jako
STROM SVOBODY 1918 - 2018. Přítomni byli naši hasiči i starosta obce Mgr. Luděk Lahner. Každý
z občanů mohl přihodit lopatkou hlínu k lípě. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.
Díky kampani Stromy svobody 1918–2018, kterou zaštiťuje Nadace Partnerství, se podařilo najít nejméně
572 stoletých Stromů svobody. Stromy, především lípy, sázené na podzim roku 1918 a během celého roku
1919 byly zhmotněním všeobecné euforie ze vzniku samostatného státu a konce Velké války. Rostou tak na
více než 340 místech po celé České republice a částečně také na Slovensku.
A stromy svobody se sázely i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout a
oslavit význam svobody a demokracie. Říká se jim proto Stromy svobody.

ROZPOČET OBCE 2019
Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 27. března 2019 jako schodkový o
objemu příjmů 7,8 mil. Kč, financování z běžného účtu 3,4 mil. Kč a výdajů 11.2 mil. Kč. Jsou plánovány
investiční výdaje na chodníky a
Valtrovice-východ.

komunikace, víceúčelové hřiště, plánované inženýrské sítě v oblasti

I v letošním roce dbáme na to, aby výdaje byly vynakládány účelně a efektivně,

vzhledem k rozpočtu obce. Dokumenty k rozpočtu obce jsou na internetových stránkách obce
www.valtrovice.cz v hlavní nabídce VEŘEJNÉ DOKUMENTY a v nich záložka ROZPOČTOVÁ
DOKUMENTACE.
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Každý chovatel psa ví, že očkování proti vzteklině je povinné. Tuto povinnost chovatelům psů ukládá tzv.
„veterinární zákon“.
Většina chovatelů psů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu
skutečnost, že pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli pouze
v očkovacím průkazu.
Menšina chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od
roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň
očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině
neočipovaného psa.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již
v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se
svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechal svého
psa očipovat.
Není se ale čeho bát. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti
rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do
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podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje
každý veterinární lékař. Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze
čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt
jeho majitele.
Čipování psa je možné domluvit u veterináře MVDr. Dvořáka ze Znojma Přímětic, ul. Dlouhá 824/54 na
čísle 606 755 606.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Radostou událostí bylo vítání nových občánků naší obce, narozených během roku 2017 až do května 2019,
které proběhlo v sobotní odpoledne 18. května 2019. V domě volnočasových aktivit se sešlo osm rodin se
svými potomky. Pět děvčátek a tři chlapečky nejdříve přivítaly děti ze základní školy se svým velmi
pěkným vystoupením. Poté následoval proslov starosty obce Mgr. Luďka Lahnera. Za zvuků hudby se
rodiče podepsali do obecní kroniky a poté obdrželi Pamětní list. Maminky byly obdarovány kytičkou a děti
pěkným dárečkem. Mezi přivítanými občánky byli: Jessica Sofie Šoba, Jáchym Jaroš, Nela Šubová, Diana
Dvořáková, Štěpánka Lukášová, Vanesa Kovalčíková, Milan Oršuliak, Dominik Bajcar.
Všem dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do života a rodičům mnoho radosti ze svých potomků.
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Doprovodný
program pro nové
občánky

pod

taktovku

pí

Sochorové

a

pí

Sirukové
představili
Adam

zleva:

a

Ema

Juhaňákovi,
Natálie Marešová,
Laura

Brychtová,

Natálie Jedličková,
Adéla Kafková a
Sofie Brychtová.

CO SE DĚJE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vážení spoluobčané, kalendářní rok je v plném proudu a ten školní se rychle blíží ke svému konci. Letošní
školní rok přinesl určité změny, ať už v personální oblasti, tak i změny týkající se rekonstrukce vnitřních
prostor MŠ, které se teprve uskuteční a to v době letních prázdnin.
Po několika pokusech o stabilní personální obsazení jsme 2. pololetí školního roku zahájily v tomto složení:
ředitelka – Martina Radvanská, učitelka – Pavla Čížová, asistentka pedagoga – Kateřina Šenkýřová, školnice
– Věra Kecková, vedoucí školní jídelny – Jaroslava Živčáková.
V únoru letošního roku se s námi rozloučila paní ředitelka Jarmila Peřinková, která ve vedení mateřské
školy působila od roku 2003 do července roku 2018. Dovolte mi, abych jí touto cestou za celý kolektiv a
děti MŠ poděkovala a popřála mnoho zdraví a životního elánu. Díky jejímu aktivnímu, obětavému a
vstřícnému přístupu se podařilo za toto období uskutečnit v mateřské škole mnoho změn, díky kterým
můžeme v současné době fungovat tak, jak nyní fungujeme. Všechny tyto změny se podařilo zrealizovat ve
spolupráci se zastupitelstvem obce, za což jim patří také veliké díky.
Dění v mateřské škole je v plném tempu. Máme za sebou spoustu zajímavých akcí, kterými se snažíme
klasický program mateřské školy našim dětem zpestřit. Ráda bych vás blíže s těmito akcemi seznámila:
Podzim – podzimní čas nám nabízí rozmanité barvy přírody, poznávání přírodnin, které děti využily při
podzimní tvoření s rodiči, výlov Jaroslavického rybníka, pečení svatomartinských rohlíčků.
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Zima – nejkrásnější období v roce, období adventu děti MŠ přivítaly společně s občany Valtrovic při
rozsvěcení vánočního stromu, opět proběhlo vánoční tvoření rodiče s dětmi, zúčastnili jsme se edukačního
programu ve Znojmě, mikulášská nadílka v MŠ, masopustní rej, karneval v MŠ.
Jaro – období přílivu čerstvých sil, počátku nového života a s tím spojené tradiční vítání jara – vynášení
Morany (Smrtky), jarní tvoření rodiče s dětmi, edukační program ve Znojmě, čarodějnický slet v MŠ,
zahradní slavnost s Hopsalínem, kde každoročně pasujeme naše šikovné předškoláky, letos se také konala
besídka ke dni maminek, na které děti ohromily všechny přítomné svým skvělým výkonem.
Léto – čas výletů, sportování, vodních radovánek, dětský den jsme oslavili tancem a hravými soutěžemi, děti
se těší na školní výlet na pastviny do Výrovic a statek ve Tvořihrázi, rozloučení s předškoláky a na
prázdniny.

Mimo jiné navštěvujeme se staršími dětmi městské divadlo ve Znojmě. O kulturní zážitky však nejsou
ochuzeny ani mladší děti, které mají spoustu divadelních představení a prožitkových akcí přímo v naší
„pastelkové školičce“ – divadlo Květinka, Krejčík, Inka Horáková, Róza Blechová…, projekt Zdraví dětem,
Škola v pohybu, muzikoterapie, pohybovky s Verčou.
I letos jsme se v mateřské škole úspěšně zaměřily na logopedickou prevenci a navázaly tak na spolupráci se
Speciálním pedagogickým centrem ve Znojmě a s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě, která
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poskytla v prostředí naší mateřské školy vyšetření předškolní zralosti u dětí předškolního věku. Tyto děti si
mohly ve spolupráci se Základní školou v Hrádku, vyzkoušet tzv. „zápis na nečisto“ a seznámit se
s prostředím základní školy, kterou někteří z nich budou od září navštěvovat. Přejme jim mnoho úspěchů a
hodné spolužáky.
A co nás čeká v době letních prázdnin? Díky panu starostovi Mgr. Lahnerovi a zastupitelstvu obce se
podařilo získat státní dotaci, která je určena na kompletní výměnu elektroinstalace a centrálního topení.
Doufám a věřím, že se vše podaří tak, jak má a v září se opět uvidíme.
Ráda bych také poděkovala všem rodičům za podporu, spolupráci a zapojení se do chodu mateřské školy a
všem popřála krásné letní dny.

Martina Radvanská, ředitelka MŠ Valtrovice

NAŠI JUBILANTI 2019
Ilona Juhaňáková – 85 let, Václav Vokáč – 70 let, Milan Králík – 70 let, Josef Vanek – 75 let, Josef Pacík –
85 let, Hana Černaiová – 70 let, Marie Sližíková – 104 let, Regina Rosotová – 80 let, Marie Vokáčová – 98
let, Marie Šindelářová – 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: Marii Sližíkové, která letos oslaví
104 let, paní Marii Vokáčové, která oslaví 98 let, paní Iloně
Juhaňákové, která oslavila 85 let a panu Josefu Pacíkovi,
který oslavil 85 let.
Jubilantům přejeme, pevné zdraví a mnoho životní pohody.

Narození 2018, 2019: Nela Šubová, Diana Dvořáková, Štěpánka Lukášová, Vanesa Kovlačíková, Milan
Oršuliak, Dominik Bajcar
Úmrtí 2019: František Kortiš
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KULTURNÍ AKCE 2018 - 2019
HODY 22. 9.
2018 - je tu
září a znovu
jsme

se

dočkali
krojovaných
hodů.

V

sobotu

ráno

se krojovaná
chasa a děti v
krojích sešly
u kulturního
domu,
pan

kde

starosta

předal právo
stárkovi a všichni vyrazili v průvodu do kostela pro požehnání. A hody můžou začít. Krojovaná chasa
za doprovodu muziky prošla vesnicí a v každém domě zvala občany na večerní zábavu. Malá i velká
krojovaná chasa večer zatančila svůj taneček, který si nacvičila a všem se moc povedl. Hody se líbily a už se
těšíme na příští rok.
MIKULÁŠ - v prosinci se děti těší, některé i trochu bojí, na Mikuláše a čerta. Mikuláš se svou družinou
procházeli vesnicí a dětem přinášeli nadílku. Děti na oplátku přednesly Mikuláši nějakou básničku nebo
písničku. Někde se i plakalo, ale Mikuláš byl na děti hodný a čerta se snažil držet na uzdě. Odměnu pak
dostal úplně každý.
LAMPIONOVÝ PRUVOD 7. 5. 2019 - v úterý večer jsme se sešli u obchodu na lampionový průvod obcí.
Děti

si

nachystaly
lampiony,
lucerničky
nebo
louče.

O

půl deváté
průvod vyrazil na obchůzku po vesnici. Prošli jsme všechny ulice a nakonec jsme si u kulturního domu
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opekli špekáčky. Za chvíli nastala tma a lampiony svítily jako světlušky. Večer byl fajn a nikomu se ani
nechtělo domů.
DĚTSKÝ DEN 1. 6. 2019
Letos byl dětský den tak trochu netradiční. U kulturního domu jsme pro děti připravili soutěžní dopoledne.
Soutěží bylo méně než obvykle, ale i tak si to všichni užili. Děti skákaly panáka, chodily na chůdách, jezdily
na koloběžkách, nebo kopaly míčem na branku. Za každou disciplínu dostaly něco sladkého na zub. Lákavé
bylo také kousání koláčů nebo opékání špekáčků.
Dále bude následovat:

20. 9. - 21. 9.

Rozloučení s prázdninami - soutěžní odpoledne pro děti na místním
hřišti.
Stavění máje a Krojované hody

pátek

20.9. Zdobení a stavění máje

sobota

21.9. Nejvýznamnější společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa
s kapelou od ranních hodin po obci zve občany na večerní hodovou
zábavu v KD.
Za zvířátky do pohádky - 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.

31. 8. - sobota

12. 10. - sobota
29. 11. - pátek
5. 12. - středa

INFORMACE A SLUŽBY OBČANŮM
Informace k občanským průkazům
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na
území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský
průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky.
Jaké typy občanských průkazů se vydávají:
- občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let
s dobou platnosti na 35 let,
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Valtrovický zpravodaj, zdarma do schránek, červen 2019

- občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
- s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože
došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné
události,
- s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního
občanství,
- s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana pouze v případě, že občan potřebuje občanský průkaz v
souvislosti s výkonem volebního práva.
Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.
S účinností od 1. července 2018 může občan požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních
dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
Služby občanům
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

ODPADKOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
V současné době jsou v naší obci instalovány nové koše
na psí exkrementy. Jedná se o pět košů, které jsou
umístěny u dětského hřiště, u fotbalového hřiště, u kostela
a dva směrem k řece Dyji. Dle potřeb bude počet košů a
umístění možné upravit. Žádáme občany, aby případné
hromádky po svých psech odkládali do instalovaných
košů. Děkujeme za pochopení.
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ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU - povinnost uhradit do 31. srpna 2019
Obecní úřad připomíná občanům:
Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2019 dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
je splatný do 31. srpna 2019.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

SLOVO FARÁŘE PAVLA SOBOTKY
Bůh sám ve své lásce nám v Desateru přikázání dává návod, jak naplnit a posvěcovat své lidství. „Pomni pamatuj, abys den sváteční světil.“ Pro křesťany byla tou největší událostí možnost setkat se s živým
Kristem ve svém společenství prostřednictvím svátosti eucharistie. Jak jinak a víc světit den sváteční, než
možností být s Ním, když On sám nás k tomu zve a uschopňuje. První den po sobotě si křesťané připomínali
událost Ježíšova vzkříšení, tak slavili den sváteční, den patřící Bohu a z tohoto setkání čerpali sílu do dalších
dní. Byla to pro ně tak velká událost, že se scházeli i v době pronásledování církve a často riskovali svůj
život. Je smutné, na kolika místech i v dnešním světě není náboženská svoboda. Tímto setkáním naplňuje
církev Ježíšovu novou smlouvu, kterou s námi uzavřel při poslední večeři a která je věčná.
Z liturgie: Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým
učedníkům a řekl: „vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Po večeři vzal
také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: „Vezměte a pijte z něho všichni: toto je kalich
mé krve, který se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To
konejte na mou památku.“
Ve svatém přijímání – eucharistii se setkáváme v podobě chleba s živým Kristem a toto setkání s Ním má
být posilou a zdrojem na naší pozemské pouti k plné účasti s Bohem na věčnosti. První svaté přijímání je
vždy nejen pro rodinu, které se to týká, ale pro celou farnost velkou událostí a slavností. V letošním roce
z našich farností nepřistoupí nikdo poprvé.
Protože jako kněz mám na starosti v duchovní správě 6 farností, je fyzicky nemožné, abych měl v neděli 6
bohoslužeb. Z tohoto důvodu bylo třeba bohoslužby přizpůsobit možnostem kněze a vzít v úvahu víc věcí:
fyzická možnost kněze a také církevní právo, dostupnost mše sv., živé farní společenství, touhu po
svátostech,… Po dlouhém zvažování a také svých možnostech jsem došel k závěru, že pravidelná nedělní
mše sv. ve Valtrovicích nebude. Věřím, že ti, kteří se budou chtít zúčastnit a je to pro ně důležité si cestu
najdou, i když to možná pro někoho nebude jednoduché, viz níže.
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Živou farní rodinu tvoří společenství, které ji utváří a kam všichni patří: děti, dospělí, senioři, … Toto se
nám již nedařilo v poslední době naplňovat. I když je v křestní matrice celkem dost záznamů o udělení
svátosti křtu, ne každý tuto svátost rozvíjí a žije z ní. I tuto skutečnost je třeba přijmout. Pro mnohé
pokřtěné to touto svátostí skončilo, případně paradoxně skončila jejich víra u přijetí svatého přijímání, které
bylo poprvé. Kdo má možnost a podmínky může se dostavit na nedělní mši sv. do jiné farnosti, které jsou
v okolí dostupné. Kdo tuto možnost v rodině, mezi blízkými či ostatními farníky nemá a fyzicky je to pro
něj nemožné, (stáří, nemoc, …) nemá hřích, když se tohoto setkání nezúčastní. Bůh po nás nechce věci
nemožné, ale setkání s Ním má být pro nás obdarováním a z jeho strany je velikým pozváním. Kněz
nemocné a nemohoucí pokud mají zájem navštěvuje 1x měsíčně doma, kde jim přinese svátost eucharistie,
případně umožní další svátosti.
Doporučuji také rádio Proglas, které je křesťanskou stanicí a na frekvenci FM 107,5 jej můžete poslouchat a
v neděli a v některé všední dny nabízí možnost poslechu mše sv. Využít můžete i křesťanskou televizi Noe
či slovenskou Lux.
Zkušenost jednoho kněze: vyprávěl o tom, jak si 1 osoba stěžovala, že není schopná na mši sv. přijet pár km
jinam a pak ji za pár dní viděl, jak vesele chodí po Kauflandu ve Znojmě, který byl od jejího domu
několikanásobně vzdálen. Když někdo chce, tak hledá cestu a mnozí z vás jsou toho svědectvím.
Ve všední dny bývá mše sv. pravidelně ve Valtrovicích ve čtvrtek v 18.00, pokud není ve farních ohláškách,
které jsou na nástěnce u kostela či na netu obce uvedeno jinak.
Vyučování náboženství. V roce 2018/2019 navštěvovali 3 žáci ze ZŠ Hrádek vyučování náboženství, které
probíhalo na ZŠ v Dyjákovicích. Někteří ze starších využili možnosti setkávání křesťanské mládeže na faře
v Hrádku, které probíhalo jednou za 14 dní v pátek. Z Valtrovic se účastnili 2 žáci. Vyučování náboženství
má pomáhat rodičům v jejich úkolu předávat dětem náboženskou výchovu. Tu ale nemůže a nejde nahradit.
Pokud ji rodiče vlastním způsobem života nepředávají a děti, které do náboženství nechtějí chodit
nutí, je to špatně. Vyučování náboženství není za trest, děti knězi ničím neublížily a ten je rozhodně nechce
prostřednictvím vyučování náboženství, ke kterému nejsou doma vedeni, sami nemají vztah a nechtějí se
zúčastnit, trápit. Nerozumím tomu, proč je pak rodiče do náboženství hlásí. Jejich přístup a postoj ztěžuje
výuku a zatěžuje ty, kteří mají zájem. Takové děti ať do náboženství nechodí.
Srdečně také zveme. V neděli 30.6. v 15.00 hod bude v Hrádku pouť ke sv. Petru a Pavlu. Mši sv. povede
P. Stanislav Váša, farář na poutním místě v Hlubokých Mašůvkách.
V pátek 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.
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O letních prázdninách děti mají možnost zúčastnit se také týdenního tábora v Hodově v indiánských TP či
spolu s rodiči či příbuznými týdenního farního pobytu na faře na Vysočině v Měříně. Bližší info ve farních
ohláškách nebo předám osobně.
Fara ve Valtrovicích. V těchto dnech probíhá připojení farní budovy k veřejnému vodovodu a také
vybudování vodoměrné šachty. Děkuji všem, kteří pomohli a přiložili ruku k dílu. Dá-li Bůh a podaří-li se
získat nějaké dotace začne se v tomto roce opravovat střecha na farní budově, která je na některých místech
v kritickém stavu a hrozí spadnutí. Bližší informace ohledně života našich farností budou ve farním
zpravodaji, který se v těchto dnech připravuje.
Přeji požehnané nastávající dny, vyprošuji dar živé víry, radosti, naděje a důvěry P. Pavel Sobotka

120 LET SDH VALTROVICE

Letošní rok si SDH Valtrovice připomíná sto dvacet let od svého vzniku. Starosta valtrovického sboru
Václav Krause říká, „o budoucnost našeho sboru se nebojím, neboť navazujeme na tradici práce s mládeží.
Ve sboru je nás nyní sedmnáct aktivních členů a máme i patnáct dětí v mládežnických oddílech. K tomu
patří připočíst jěště pětatřicet dalších členů, kteří už mají svá nejaktivnější léta za sebou. Naši mladí se
pravidelně umísťují na předních místech v okrskových soutěžích.“
Vzhledem k rekonstrukci fotbalového hřiště proběhnou oslavy výročí vzniku SDH Valtrovice
v příštím roce. Vodě zdar, ohni zmar!

Václav Krause

15

Valtrovický zpravodaj, zdarma do schránek, červen 2019

FC VALTROVICE
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že věnujete tomuhle tématu pozornost. Rádi bychom Vás seznámili
s průběhem Fotbalové sezóny 2018/19. Podzimní část se od začátku vyvíjela slibným směrem s
očekávanými výsledky, celkově jsme skončili na krásném druhém místě. Začátkem roku 2019 jsme začali
s rekonstrukcí fotbalového hřiště, a proto jsme všechny domácí utkání odehráli na umělé trávě v Tasovicích.
Potěšením je, že všechny domácí utkání jsme vyhráli. Celkové hodnocení sezóny je pro nás kladné, ale stále
je vidět, že je ještě na čem pracovat. V závěru soutěže jsme poslední zápasy nezvládli jak psychicky, tak
zvýšenou marodkou a pracovní vytížeností hráčů.
Pro Valtrovický fotbal je třetí místo úspěch. Náš hlavní cíl do nové sezóny je posílit mužstvo za účelem
postupu do vyšší soutěže. Chtěli bychom odehrát všechny podzimní utkání na hřištích soupeře, z důvodu
rekonstrukce hřiště, která právě probíhá. Doufáme, že nám budete i nadále fandit a budete nás podporovat
v novém nastávajícím ročníku 2019/2020. Chtěli bychom do nové sezóny přihlásit i družstvo dětí starších
přípravek (5+1). Proto žádáme rodiče, aby své ratolesti zaregistrovali a pomohli fotbalovému týmu
v budování svých odchovanců. Děkujeme obci, vedení, sponzorům, hráčům, a ze všeho nejvíce všem
fanouškům a lidem, kteří nás doprovázeli na naše utkání. Sportu zdar!!!

Antonín Stašek, Patrik Synek

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Přinášíme Vám aktuální informace z našeho mysliveckého sdružení. V současnosti v naší obci vykonává
právo myslivosti 15 členů. V letošním roce jsme dokončili na myslivně sociální zařízení a v příštím roce
plánujeme na myslivně opravu střechy. Rovněž provádíme po dobu celého roku udržovací práce na
zařízeních umístěných v honitbě.
Bylo uloveno: Srnec 10 ks, srna 13 ks, srně 8 ks, liška 15 ks, kuny 3 ks, zajíců 18 ks, kachna 19 ks, bažant
74 ks.
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Multifunkční (víceúčelové) hřiště
Jak jsme uvedli v úvodu zpravodaje, právě se dokončuje stavba nového sportovního hřiště, které by se
mělo předávat do užívání v měsíci červenci. Jedná se o sportoviště o rozměrech 30,37x18,27 metrů a pro
následující druhy sportů: tenis, volejbal, streetbal (basketbal), nohejbal, malou kopanou. Oplocení hřiště je
vysoké 4 metry a na straně k sousednímu rodinnému domu pak 5 metrů. Ve spodní části oplocení je
mantinel vysoký 100 centimetrů s KVH fošnových prvků. Samotný sportovní povrch je z umělé trávy se
vsypem z křemičitého písku.

Co se událo v naší obci
Poslední rok ve fotografiích
Dlabání dýní 17. října 2018
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Zahájení adventu
30. listopadu 2018

Průvod masek
2. března 2019

Noc s Andersenem
5. dubna 2019
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Zdobení Skořápkovníku 12. dubna 2019

Odpoledne s Hopsalínem 3. března 2019
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Stavění májky 30. dubna 2019

Dětský den 1. června 2019

Vydává Obecní úřad Valtrovice
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