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NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ 

KANALIZACE V OBCI VALTROVICE 

Výstavba kanalizace v obcích Valtrovice a Křídlůvky je před dokončením. V měsíci srpnu tohoto roku 

proběhne kolaudace celého stavebního díla a zahájení provozu. Následně budou občané vyzváni k napojení 

na splaškovou kanalizaci.  

Napojení objektů na splaškovou kanalizaci se provádí kanalizační přípojkou.  

Je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět dešťovou vodu!!! 

Dále je popsán postup při výstavbě domovní gravitační části přípojky splaškové kanalizace:  

1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci je také gravitační potrubí veřejné části kanalizační přípojky 

(odbočení) pro napojení jednotlivých objektů. To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své místo pro 

napojení. Gravitační potrubí bude vyvedeno stavební firmou z hlavního řadu až mimo komunikaci (dle 

situace) a zaslepeno víčkem. Zhotovení a napojení gravitační části kanalizační přípojky od nemovitosti do 

gravitačního potrubí veřejné části kanalizační přípojky je záležitostí vlastníka objektu. 

2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon a další obecně závazné právní 

předpisy, na každou přípojku musí být zejména zpracován projekt, a získáno příslušné povolení od 

stavebního úřadu (územní souhlas);  

3. Projekt kanalizační přípojky musí být vypracován pouze oprávněným projektantem.  

4. Bude-li mít vlastník objektu potvrzený projekt a příslušné povolení od stavebního úřadu, pak je možno 

zahájit stavbu kanalizační přípojky. 

5. Stavbu gravitační části přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo si ji může postavit 

každý svépomocí. Napojení přípojky na veřejnou část gravitačního potrubí kanalizační přípojky je 

možné až po zkolaudování a uvedení celé stavby do provozu.  

6. Po položení gravitačního potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním, je vždy nutno  dohodnout s 

pracovníkem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Znojmo – provoz kanalizace, termín 

kontroly uložení přípojky. (Jedná se o fyzickou kontrolu, že gravitační přípojka je vybudována v 

souladu s územním souhlasem a že jsou do ní napojeny pouze splaškové vody z domácností (z 

kuchyně, koupelny, WC apod.) a není do ní napojena dešťová voda ani odpadní vody z chovu 

hospodářských zvířat.) 

       Zástupce provozu kanalizací p. Švanda- telefon  728 021 274 

případně p. Kišš David – tel. 515 282 550, který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí 

zasypání. 

Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna!!! 

7. Bude-li stavba přípojky pracovníkem nebo zástupcem Vodárenské akciové společnosti, a.s. schválena, 

vyplní pracovník provozu kanalizace protokol (list „C“) a předá jej žadateli. Za provedení kontroly a za 

vystavení protokolu je vlastníkovi objektu účtována částka 500,- Kč včetně DPH, (kterou je vlastník 

objektu povinen uhradit v hotovosti oproti předání písemného protokolu). Dnem schválení stavby 

přípojky je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. oprávněna fakturovat vlastníkovi 

připojovaného objektu (odběrateli) za stočné, nebude-li předem dohodnuto jinak. 
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Stočné je odběrateli účtováno podle stavu vodoměru v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Při odběru vody z domovní studny se stočné počítá paušálně: 

35 m
3 

za 1 osobu za rok, a to v souladu s vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a 

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace: 

1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace mohou být odváděny pouze splaškové vody z 

domácností (z kuchyně, koupelny, WC apod.). Nesmí se vypouštět dešťové vody ani odpadní vody z 

chovu hospodářských zvířat.  

2. Každá nemovitost může mít pouze 1 domovní přípojku. Více domovních přípojek se povoluje ve 

výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící 

jinému technickému řešení apod.). 

3. Trasu gravitační části domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li 

domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit 

čistící kus případně T kus. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná. 

4. Gravitační část domovních přípojek doporučujeme vybudovat jednotně o průměru DN 150 mm z 

kameniny, PVC nebo PP. Při přechodu z kameniny na PVC nebo PP je nutno použít originální přechodový 

kus.  

5. Sklon domovní přípojky DN 150 mm by měl být minimálně 2%. Menší sklon může způsobit ucpání 

potrubí usazeninami.  

6. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku. (zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 18 odst. 34) 

7. Do kanalizační přípojky nesmí být připojen odpad, na kterém je osazen drtič zbytků jídel. 

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem majitelům domů zabezpečit 

nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle ust. § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit 

vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 

povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.  

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle ust. §8 odst. 14 zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, na úplatu (stočné) za odvádění a 

čištění, případně zneškodňování, odpadních vod. 

Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá 

vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění vodoměru 

odebral. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy 

není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných 

čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem 

kanalizace.  

Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo 

vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce 

od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí. 
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Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, 

nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. Nebo mít vybudovanou 

nepropustnou a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také věrohodně prokázat vyvážení této jímky 

(nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít 

majitelé jímek tento doklad k dispozici, nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům 

vysoké pokuty za znečišťování životního prostředí. Doporučujeme proto všem občanům včasné připojení 

na budovanou splaškovou kanalizaci v obci. 

Obec bude poskytovat finanční příspěvek 

Za prvé: Jedná se o částku ve výši 3.000,00 Kč pro majitele nemovitosti, který přípojku zbuduje a 

předloží platný protokol o kontrole uložení přípojky nebo smlouvu o odvádění odpadních vod s 

VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. (VAS). Příspěvek pokrývá náklady na 

projektovou dokumentaci a zčásti i kontrolu přípojky před záhozem (poplatek technikovi VAS). 
 Pro získání finančního příspěvku je nutné podat na Obecním úřadě ve Valtrovicích (OÚ) žádost. Formulář 

žádosti si můžete vyzvednout přímo na OÚ nebo je dostupný na stránkách www.valtrovice.cz.,  v sekci 

Veřejné dokumenty, záložka Tiskopisy.  Žadatelem je vlastník nemovitosti, za bytový dům oprávněná osoba 

(správce). Příjem žádostí o finanční příspěvek bude probíhat v termínu od 01. 09. 2015 do 18. 12.2015. 

O příspěvek je vhodné žádat, až po kontrole přípojky technikem VAS. Vyplacení příspěvku je časově 

omezené do konce prosince 2015, a to z důvodu závěrečného vyúčtování akce pro Státní fond životního 

prostředí. 

Za druhé: Obec pro občany nechá bezplatně, před plánovaným zahájením stavebních prací na přípojkách, 

vytyčit dotčené inženýrské sítě v celé obci. Jedná se zejména o vodovod, plynovod a vedení telekomunikací. 

Za třetí: Pro občany, kteří budují kanalizační přípojky, bude bezplatně připraven na dvou místech obce 

obsypový materiál, a to buď písek nebo prosívka. 

V říjnu 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce.  

 

Současné zastupitelstvo se skládá ze šesti členů:  Mgr.Luděk Lahner, starosta  

                                                                               Ing. Tomáš Juhaňák, místostarosta  

Členové: František Jedlička ml., František Šindelář, Marie Fafílková, Marta Juhaňáková. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

   SLOVO  NAŠEHO  STAROSTY  
 

Vážení spoluobčané, 

 

dovolte mi, abych hned v úvodu poděkoval všem občanům, jež mě i všechny zastupitele podpořili 

v loňských komunálních volbách. Taktéž děkuji všem zastupitelům, kteří vyjádřili přání, abych pokračoval 

ve funkci starosty. Této podpory si velmi vážím, je to pro mne velice zavazující a budu se snažit nezklamat 

Vaši důvěru, pracovat pro rozvoj naší obce a především Vás občanů. 

PROJEKT PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

V minulém roce došlo k realizaci projektu protipovodňových opatření v rámci Dobrovolného svazku obcí 

Dyje. Tímto projektem se uskutečnila výměna rozhlasového systému v naší obci, kdy nový rozhlas je 

propojen na Integrovaný záchranný systém. Touto obnovou se rovněž docílilo, že jedno rozhlasové hnízdo je 

umístěno na sídlišti ,,Formoza“ a informace při hlášení se dostávají i našim spoluobčanům žijícím v této 

lokalitě. V rámci projektu byl rovněž zpracován digitální povodňový plán naší obce. Odkaz na tento 

povodňový plán naleznete na našich webových stránkách, kde je umístěn ,,banner Povodňový plán“ v pravé 

části stránek. Součástí projektu byla i instalace dvou hladinoměrů, a to ve Strachoticích na potoce Daníž a 

v Tasovicích na mostě přes řeku Dyji, a jednoho srážkoměru, který je umístěn ve Strachoticích v prostoru 

http://www.valtrovice.cz/
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čističky odpadních vod. Na webových stránkách - www.hladiny.cz - lze získat aktuální informace o stavu 

hladiny protékající vody ve zmíněných lokalitách a dále množství srážek, které byly naměřeny na měřicím 

místě ve Strachoticích. Ke zjištění informací uvádím následující postup:  Na internetovém vyhledávači 

zadáte webovou adresu hladiny.cz, poté zvolíte stanice měst a obcí, v levé části náhledu vyberete 

Jihomoravský kraj, dále zvolíte SO Dyje (3). Po rozkliknutí dojde k rozbalení odkazu a zobrazí se sledovaná 

místa. Po zvolení požadované lokality, dojde k zobrazení daného stavu.  

Jak jsem již uvedl výše, došlo k malým změnám na našich webových stránkách obce, kdy na nich přibyl 

banner „Povodňového plánu.“ Taktéž je zde umístěn odkaz pro seniory, a tím je znázornění ikonou brýlí. 

Tato verze webových stránek je jednodušší, oproštěná od grafické úpravy a lépe čitelná. 

 

VÝHLED OBCE 

Nyní Vám krátce přiblížím výhled obce Valtrovice na rok 2015. Prioritou číslo jedna pro tento rok je určitě 

dokončení splaškové kanalizace v naší obci. Dále již nebudu rozvádět informace k této akci, jsou uvedeny 

v dalším příspěvku tohoto zpravodaje. Vzhledem k náročnosti projektu kanalizace byla v letošním roce 

podána jedna žádost o dotaci na  JmK, a to na dovybavení naší jednotky SDH o věcné prostředky. 

V současné době je nám známa informace, že žádost byla úspěšná a naši dobrovolní hasiči se můžou těšit na 

nové vybavení.  

Jak možná víte, naše obec je vlastníkem přibližně 64 hektarů lesů, ve kterých hospodaříme dle Lesního 

hospodářského plánu (LHP), kdy stávajícímu LHP končí platnost a bude vypracován nový s platností od 

1.1.2016 do 31.12.2025, podle kterého bude v těchto lesích dále hospodařeno. 

DOTAZNÍK 

Rovněž skončila platnost strategického rozvojového dokumentu naší obce, a to ,,Program obnovy venkova“. 

Zahájili jsme již přípravné práce na tvorbě nového programu  a do zpravodaje je zařazen dotazník, ve kterém 

můžete vyjádřit své názory na jednotlivé otázky, které se týkají různých oblastí života v obci. Výsledky 

průzkumu nám budou nápomocny při tvorbě nového podkladu pro rozvoj naší obce. Vyplněné dotazníky 

můžete vhazovat do poštovní schránky na Obecním úřadě ve Valtrovicích č.p. 7. Předem děkujeme za Váš 

čas a ochotu při vyplňování.  Dotazník je možné dohledat na www.valtrovice.cz  v sekci Veřejné 

dokumenty, záložka Tiskopisy popř. na obecním úřadě. Dotazník prosím odevzdejte do konce září 2015. 

ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Dále bych chtěl poděkovat těm, kteří uklízíte i na ,,obecním“, protože v některých případech se nám do obce 

dostávají názory, ,,manýry“ z větších obcí a měst, že si má všechno uklidit obec, protože jsou tyto pozemky 

obecní a proč by je měli uklízet a starat se o ně sami občané. Naší společnou vizitkou je však to,  jak naše 

obec vypadá navenek. Ještě jednou děkuji všem, kterým není lhostejné to, jak naše obec vypadá a přidají 

ruku k dílu bez ohledu na majetkové vlastnictví. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát pohodové a prosluněné léto a příjemně strávený čas dovolených. 

Poděkovaní za trpělivost     

     S výstavbou splaškové kanalizace došlo v naší obci 

k různým omezením a komplikacím oproti standardu, 

na jaký jsme byli v předešlých letech zvyklí. Jednalo 

se například o omezení v dopravě spojené se sjízdností 

komunikací v obci, zvýšenou prašností aj. Nemalé 

problémy vznikly rovněž v okolí autobusových 

zastávek, kdy docházelo k situacím, že cestující 

nevěděli, kde řidič autobusu zastaví. Za vzniklé 

komplikace se omlouváme a děkujeme za projevenou 

trpělivost při budování splaškové kanalizace.   

      

http://www.hladiny.cz/
http://www.valtrovice.cz/
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.. jak chcete, aby lidé jednali s Vámi, tak i vy jednejte s nimi…. 

Nemohu si pomoci, ale myslím na to,  proč hloupost, zloba, závist  a nevím co ještě nám tak 

znepříjemňují život. Když potkáte  někoho, s kým se léta znáte a on kouká jinam, protože prý 

mu jedna řekla, že slyšela od jiné, které řekla známá, že slyšela od jiné známé, co jsem řekla  

na moji odpověď, kdo že to řekl, nevěděla. Tak se opět zdravíme……… tak to jen na úvod. 

Milí spoluobčané neubližujte záměrně zlým slovem, pomluvou, očerněním třeba jen proto, že 

se vám zdá, že ten druhý má hezčí truhlík na okně nebo hromádku písku či dřeva,  kterou vy 

nemáte. Jedná se přece o malichernosti, které strašně ublíží tomu, proti komu jsou namířené a 

trvá hodně dlouho, než to přejde a ten člověk, když mu někdo snad ve vzteku ublížil, 

nezapomene.  Já si myslím, že by nebylo nikomu na škodu, kdyby  se slova, která používá 

většina z nás zapomněla hned po jejich vyslovení ...... A odpusť nám naše viny, jakož i my 

odpouštíme naším viníkům, neuveď nás v pokušení ale chraň nás od zlého….. v těch 

několika slovech je hodně moudra, nemyslíte? A tak Vás prosím, než někoho ze zlosti 

pomluvíte nebo očerníte, zkuste si tato  slova  nejdříve přeříkat.                                            (Sma)                                                         

Hospodaření obce Valtrovice za rok 2014 
PŘÍJMY 

Rok 2014, objem příjmů po konsolidaci 7.306.985,83 Kč, z toho: daňové příjmy 4.830.913,32 Kč, 

nedaňové příjmy 668.805,81 Kč, kapitálové příjmy 1.525,00 Kč, přijaté transfery 3.005.741,70 Kč, v tom 

jsou přijaté dotace 1.805.741,70 Kč a zbytek je převod mezi účty z ČNB na účet  ČSOB v částce 

1.200.000,00 Kč. /převody mezi účty se nerozpočtují/        

Rok 2013, objem příjmů po konsolidaci 5.314.162,74 Kč.  

V porovnání s rokem předcházejícím byly příjmy vyšší o částku 1.992.823,09 Kč, což je způsobeno 

především vyššími daňovými příjmy zhruba o 800 tis., transfery a dotacemi v roce 2014. 

VÝDAJE 

Rok 2014, objem výdajů po konsolidaci 9.902.294,22 Kč, z toho běžné výdaje 4 293.287,42 Kč, 

kapitálové výdaje 6.809.006,80 Kč v tom je především převod finančních prostředků VaK na výstavbu 

kanalizace v obci 4.566.562,00 Kč, neinvestiční transfery obcím 17.368,00 Kč a opět převod mezi účty 

z ČNB na účet ČSOB v částce 1.200.000,00 Kč. /převody mezi účty se nerozpočtují/        

Rok 2013, objem výdajů po konsolidaci 6.299.612,05 Kč.  

V porovnání s rokem předcházejícím byly výdaje běžné i kapitálové vyšší o 3.602.682,17 Kč, především 

z důvodu zajištění výdajů na splaškovou kanalizaci v obci. 

FINANCOVÁNÍ 

Rok 2014 objem financování po konsolidaci 2.595.308,39 Kč v tom je dofinancování z běžného účtu 

ČSOB a půjčkou VaK na kanalizaci. 

          Příjmy                        +         Financování               =           Výdaje                     /vše po konsolidaci/ 

                 7.306.985,83 Kč        +       2.595.308,39 Kč         =      9.902.294,22 Kč 
(Konsolidace je převod peněz mezi účty, ČNB a ČSOB o které se snižují příjmy i výdaje, 1.200.000,00 Kč) 

ROZPOČET  OBCE  

Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný o objemu příjmů 5.190.000,00 Kč a výdajů 5.190.000,00 Kč. 

Během roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření a rozpočet byl navýšen v příjmech o 2.123.500,00 Kč, 

ve výdajích o 4. 743.000,00 Kč, financování o 2. 619.500,00 Kč. Navýšení bylo z důvodu zvýšení výdajů na 

akce v roce 2014, převod VaK na splaškovou kanalizaci. 

DOTACE 

Čerpání dotací z Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 

1. Volby do Evropského parlamentu ČR                   16.958,00 Kč 

2. Volby do Zastupitelstva obce a Senátu ČR                   22.626,00 Kč 

3. Hospodaření v lesích                     32.000,00 Kč 
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4. SDH požární technika, auto                  200.000,00 Kč 

5. SDH zajištění akceschopnosti, školení                    2.000,00 Kč 

6. Územní plán obce Valtrovice                    71.800,00 Kč 

Z prostředků spolufinancovaných z prostředků EU byly realizovány dva projekty: 

1.  Kompostéry pro občany obce Valtrovice              687.692,70 Kč 

2. Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice      435.649,00 Kč. 

V březnu letošního roku obec obdržela dotaci z  SZIF, na technické zhodnocení Dům volnočasových aktivit, 

Valtrovice čp. 8 ve výši  692 852,00 Kč. 

 

            
Dům volnočasových aktivit, neboli Klubovna před opravou a po rekonstrukci 

Rozpočet obce na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný, s objemem příjmů 5.916.000,00 Kč a  rovněž i 

výdajů 5.916.000,00 Kč.  Ve výdajích  zařazena do rezervy částka 2.700,000.00 Kč sloužící k pokrytí 

nákladů  na rozšíření výstavby ČOV v Jaroslavicích a splaškovou kanalizaci.                                            (AS)                                                                       

Několik informací z odpadového  hospodářství 
 

Od 1.4.2015 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška obce 

Valtrovice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Valtrovice. Do 

vyhlášky byla zapracována nová povinnost, a to ta, že obce musí 

nově třídit bioodpady a kovy. Na základě této povinnosti v obci 

přibyly nové kontejnery, a to na biologicky rozložitelný komunální 

odpad, který jsou obce povinny třídit minimálně v období od 1. 

dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo celoročně. 

Nyní provedeme malou rekapitulaci toho, co patří do jednotlivých 
kontejnerů. 

 

Kontejner na papír 

do kontejneru patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoli z lepenky, knihy, obálky 

s fóliovými okýnky, vhodit můžete taktéž papír s kancelářskými sponkami 

do kontejneru nepatří: uhlový papír, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, použité dětské 

pleny 

Kontejner na sklo 

do bílého patří: čiré sklo 

do zeleného patří: jakékoliv sklo, například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice 

od kečupu, marmelád, zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a dveří. Z tohoto důvodu je na boku 

kontejneru vytvořen průřez pro vhazování větších tabulí skla. 

do kontejnerů nepatří: keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. 
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Kontejner na plasty 

do kontejneru patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a 

kosmetických přípravků, kelímky do jogurtů, mléčných výrobku, 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… 

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, kávové sedliny, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny, 

zbytky jídel rostlinného původu (např. brambory, rýže) 

ze zahrad – posekaná tráva, listí, zbytky rostlin (do vel. 30 cm), listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, 

kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem), seno, sláma, popel ze 

dřeva 

do kontejneru nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky, jiné 

odpady (papír, tetrapak, plasty, sklo ….)                                                                   /zdroj www.Eko-kom.cz / 

                 

Vzpomínky 

 Rok uběhl jako voda  a v naší obci  vychází další  Zpravodaj.  Dovolte mi, abych se s Vámi mohla podělit o  

jednu příhodu. Ráda chodím se svým  vnukem  na procházky, které většinou končí  na zdejším hřbitově. 

Chodíme i  uličkami mezi hroby, kluk zapaluje svíčky a já vzpomínám nahlas……toho jsem znala, tuhle 

paní taky, s těmi jsem pracovala atd. U jednoho hrobu stojím déle, vnuk  kouká na fotky a já vzpomínám. 

Víš, tyhle jsem znala také a ráda  s nimi sedávala na lavičce pod meruňkou a něco ti povím, jestli chceš.  Po 

odpovědi: „ No jo,“  jsme se posadili  na hřbitovní lavičku a já začala vyprávět . 

 Když byly tvoje tety malé holky a  maminka úplné miminko, seděla jsem jednou se sousedkou  a dalšími 

dvěma paními na lavičce a svěřovala se, že nevím co vařit, že mám sice včerejší koprovku, ale domácí 

sborové „ne“ mě odradilo. Po delší odmlce se mě jedna z žen optala: „ A slepice máš ne?“ Odpovídám: 

„Ano.“ „ No tak uvař  vodu, zabij slepici, oškubej, udělej polévku, maso ober  do omáčky a máš to.“ A jak 

se  říká, dobrá  rada nad zlato, běžela jsem postavit vodu a chytat  slepici.  Můj elán skončil u špalku, kde 

jsem přemýšlela, jak to udělat - zabít slepici. Říkám si, když zavřu oči a seknu, to  abych si neusekla ruku 

nebo nohu. Křik  držené slepice přilákal všechny tři  ženy  a až po delším  spínání rukou nad mojí 

nešikovností  mi slepici zabily, oškubaly se slovy: „ Na a vař.“ Pak odešly.  Dále už šlo vše, jak mělo a v 

poledne spokojenost mých strávníků za to stála.  

Po  očku sleduji kluka, jak se zájmem naslouchá mé příhodě a tak pokračuji. Protože byla doba třešní,  

upekla jsem koláč a jako dík za slepici  jsem nesla talířek  koláčů pod meruňku. Po delším pobízení  jsem s 

díky pozorovala, jak koláče mizí, jen jsem špitla: „Chutnaly vám? “  Pokývání  hlavou, úsměv a lakonická  

odpověď mi ještě dlouho zněly v uších:  „No co, buchty upéct umíš a slepici už zabiješ? “  Nezabiji, tohle je 

jedna z věcí, co jsem se nenaučila. Kluk seděl, jako pěna a jen zašeptal…..to je škoda. Na můj tázavý  dotaz , 

cože je škoda, se mi dostalo odpovědi:  „No to, že už jsem nebyl taky na světě jako mamka,  abych  tu 

slepici taky chytil a zabil, víš.“  

 Jenom úcta k místu, kde jsme seděli mi zabránila, abych se nerozesmála nahlas. Stíny se prodlužovaly a my 

jsme odcházeli z místa, kde už všichni ti, o kterých píši, spí svůj věčný sen a v nás  zůstaly jen 

vzpomínky.                                                                                                                                                  (Sma) 

 

http://www.eko-kom.cz/
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Drazí přátelé, 
        

     Chtěl bych ještě jednou poděkovat Bohu za kostelníka Vincence Juhaňáka, který po předchozím 

kostelníkovi panu Svrčkovi svou službu kostelníka věrně plnil přes 30 let. Svou službu dělal ne z povinnosti, 

ale s láskou, jako službu Bohu. Vždy měl vše řádně připravené k bohoslužbě a pak se také s ostatními modlil 

přede mší svatou růženec. Pokud mu to síly dovolovaly, byl připraven a ochoten vždy přiložit ruku k dílu 

k tomu, co bylo třeba. Podílel se spolu s dalšími na mnohých opravách. Díky jeho dobré paměti, byl také 

živou kronikou. Z každé maličkosti, která se podařila, měl velikou radost. Byl velikým povzbuzením pro nás 

ostatní. Odešel na věčnost posílen svátostmi. Pamatujme na něj ve svých modlitbách. Jeho službu kostelníka 

přijal pan Jaroslav Kohoutek z Křídlůvek. Vyprošujeme mu k této službě potřebnou vytrvalost a obětavost a 

děkujeme, že tuto službu přijal. 

         Vzhledem k nesnadné pastorační situaci, kdy náš farní tým opustil kaplan Petr Václavek, který odešel 

do farnosti Rouchovany a Dukovany, a nám zůstal stejný počet farností, byli jsme nuceni upravit pořad 

bohoslužeb tak, abychom byli schopni to zvládnout. V praxi z toho plyne, že již nebude bohoslužba ve 

Valtrovicích každou neděli pravidelně v 11.00 hod, ale s ohledem na ostatní farnosti se bude měnit. 

Připravili jsme rozpis nedělních bohoslužeb do konce června, který jsme na lístečcích připravili pro farníky. 

Dále je vždy umístěn na nástěnce přesnější pořad bohoslužeb na konkrétní týden s podrobnějším rozpisem 

na jednotlivé všední dny a další informace, které se odehrávají ve farnostech. Tyto ohlášky bych rád také 

zasílal na obecní stránky, aby bylo možné je v případě potřeby vyhledat. 

 

Mám radost, že na bohoslužby jezdí i maminky s kočárky, protože 

farníci nejsou jen senioři, ale všichni pokřtění.  V tomto roce o 

prázdninách se dožije, dá-li Bůh, naše nejstarší farnice paní 

Sližíková, 100 let. Je nám spolu s dcerou ukázkou věrnosti a obětavosti. 

Bůh pro ni není jen folklór nebo zvyk, ale někdo, kdo neodmyslitelně 

patří do jejího života a je jeho součástí. Napadají mne slova z Písma 

„Pojďte ke mně všichni kdo jste obtíženi (máte těžkosti) a u mne najdete 

občerstvení.“ (Mt 11,28) I když to bude s nedělní účastí na 

bohoslužbách nyní složitější, jsou pro nás povzbuzením a posilou.  

        3. přikázání nám také říká, že máme světit den sváteční, a to 

nejlépe v setkání s živým Kristem ve svatém  přijímání. Často se lidé  

vymlouvají na to, že se nemají jak dostat na mši sv., nebo že je to 

nemožné. Bůh po nás nechce věci nemožné - pokud jsme nemocní nebo 

již pro nemohoucnost ve stáří nejsme schopni se zúčastnit, navštíví nás kněz se svátostmi doma, abychom i 

my mohli přijmout posilu a užitek svátostí, skrze které se dotýkáme Boha. Jsem rád, když mohu spatřit 

babičku  Sližíkovou i ve Slupi nebo v Dyjákovicích – a to je na vozíku a je nejstarší farnicí široko daleko. 

Děkuji rodině, která jí to umožňuje a dávám pro zamyšlení těm, kteří by mohli, ale… 

 

            Ve spolupráci s obcí byla pořízena trvalá nástěnka u našeho kostela sv. Jana Křtitele, za což obci také 

jménem farníků děkujeme. 

           21.6.2015 se konala Pouť ke sv. Janu Křtiteli. Slavnostní mše sv. byla od 14.00 hod.  Hlavním 

celebrantem byl P. Jiří Ochman, který působí ve farnosti Jevišovice. Při mši svaté bylo také požehnáno 

hasičské auto pro místní hasičský sbor. 

 

O letních prázdninách také proběhnou 2 turnusy táborů pro děti v indiánských týpí v Hodově.  

Těšíme se také na týdenní pobyt v křesťanském duchu s rodinami v Brtnici od 9.-15.8. Tyto pobyty vznikly 

ze zkušenosti, že když rodiče plánují rodinnou dovolenou, je snazší kvůli dětem i sobě ji prožívat s dalšími 

lidmi, kteří mají podobné zájmy, a není to tak náročné - těžko se vymýšlí program pro jednotlivce, mnohem 

snazší je to ve skupině, kde každý člověk sám o sobě je již přínosem a darem. Kdo by se chtěl přidat, má 

možnost a těšíme se na něj.                                                              Kontaktujte kněze P. Sobotku 731 402 650 
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12.6. byl ve Valtrovicích otevřen kostel s vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní k modlitbě. Každý den 

v brněnské diecézi, je v jedné farnosti uctíván Kristus v eucharistii. Tento den 12.6. připadá na Valtrovice.  

 

        
Nová nástěnka u kostela                                                         21.6.2015, Požehnání hasičského auta 

 

Ošetření stromů v okolí kostela 

Dne 11. března 2015 provedla 

Agentura ochrany přírody a 

krajiny České republiky místní 

šetření v naší obci, kdy byl 

posouzen stav skupiny stromů u 

kostela Sv. Jana Křtitele. 

Z výsledku šetření vyplynulo, že 

je potřeba provést zdravotní a 

bezpečnostní ořez a dále 

odstranit suché a nestabilní větve 

z této skupiny stromů. Na 

provedení těchto prací byla 

vybrána arboristická firma 

Antonína Uhra. Výsledek tohoto 

odborného zásahu můžete sami    

                                                                                                                      posoudit při návštěvě okolí kostela.   

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 z registru obyvatel,  Výpis z registru osob, Provádění autorizované konverze 

dokumentů. 

2. Ověřování 

     Ověřování pravosti podpisu  (legalizace) 30 Kč 

     Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) 30 Kč 

3. Kopírování        Černobílá  A4 – 2 Kč      Barevná    A4 – 10 Kč 
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Společenská kronika 

Významná životní výročí v roce 2015  

Leden  

Juhaňáková Ilona                   81 

Brauner Jaroslav              60 

Kolková Šarlota   80 

Stašek Antonín   78 

Únor 

Kalarusová Anna                               70

  
Březen  

Fafílková Marie                                       60 

Kolařík Jindřich                                       60 

Bělková Sylva                                          60 

Duben  

Orlová Věra     75              
Mařica Jaroslav    82 

Květen  

Czernaiová Anna    77 

Pacík Josef    81 
Lauč Karel           60 

Merka Jan            60          

Červen  

Černá Ludmila    70 

Juhaňáková Anna    77 
Srpen  

Sližíková Marie                               100 

Čech Ladislav    65 

Sklář Josef                          60

   
Září  

Švrček Zdeněk    60 

Rosotová Regina   76 
Říjen  

Laučová Marie    60 

Hrabinová Zdeňka              79 

Ondrušík Jan    65 
Listopad  

Vokáčová Marie   94 

Jelénková Anežka    65 
Prosinec  

Juhaňáková Maria   80

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí v rodině a radosti z vnoučat. 

 

    NAROZENÍ:                                                                    ÚMRTÍ:                              
  2014  Ney Aneta                                                               2015   Juhaňák Vincenc                                                            

            Mareš Viktor                                                                      Šindelář František 

            Oršuliaková Sabina                                                            Sitora Jaroslav                                                                      

            Orlová Julie Izabela                                                           Lukáš Miroslav 

            Šubová Isabel                                                                     Suranová Miroslava 

2015    Fialová Elen 

            Hönig Tomáš 

            Viktorie Hošková 

       

Plánované  kulturní  akce  2015 
                                                   

25. 7. 
sobota 

Fotbal staré gardy 
Na místním hřišti si spolu zahraje fotbálek několik přespolních družstev  
a samozřejmě i naši fotbalisté. 

29. 8. 
sobota 

Hledání pokladu 
Soutěž pro děti s hledáním pokladu na místním hřišti. 

18. 9. - 19. 9. 
pátek 

sobota 

Stavění máje a Krojované hody 
18.9. Zdobení a stavění máje 
19.9.  Nejvýznamnější  společenská a kulturní akce roku, krojovaná chasa  
s kapelou od ranních hodin po obci zve občany na večerní hodovou 
zábavu v KD. 
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30. 10. 
pátek 

Setkání s důchodci 
Společné setkání s našimi seniory  v KD spojené  s vystoupením našich 
dětí . K tanci a poslechu zahraje skupina NEZMAR TRIO. 
 

7. 11. 
sobota 

Valtrovické  dohodky 
Na prostranství u KD se bude kácet mája postavená na krojované hody. 
Večerní zábava v KD. 

29. 11. 
neděle 

Advent 
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště. 

5. 12. 
pátek 

Mikuláš 
Tradiční mikulášská nadílka pro naše děti . Mikuláš, čert i anděl budou 
procházet obcí  a pro děti mají  připraveno malé překvapení. 

       

 

    Zamyšlení nad utvářením života v mateřské škole 
 
Naše jednotřídní mateřská 

škola se snaží o pestrý 

vzdělávací program. Ve 

spolupráci s učitelkami ve 

Slupi jezdíme na výlety, na 

exkurze, zveme herce a 

jiné umělce k nám. Pro děti 

pravidelně zajišťujeme 

divadelní představení ve 

znojemském divadle a letos 

se nám také podařilo 

zorganizovat předplavecký 

výcvik pro předškolní děti 

v bazénu v Božicích, za 

finanční pomoci na 

dopravu dětí od zřizovatele 

školy. 

Naše mateřská škola 

nenabízela nikdy dětem  

žádný kroužek. Specifické kroužky /např. výuka cizího jazyka, hra na hudební nástroj/ vyžadují u dětí 

určitou vyzrálost a schopnost koncentrace. Ve smíšené třídě nemůžeme tuto výuku zařadit, ale pouze ji 

přizpůsobit skupince dětí tehdy, pokud se učitelky překrývají. 

Můžeme se ptát, jestli je vůbec nutné zájmové kroužky v mateřské škole pořádat. Předškolní vzdělávání je 

pestré, tvořivé a mnohostranné. Někdy se zdá, že je nabízení kroužků spíše odpovědí na požadavky rodičů 

než na potřeby dětí. Za rozhodnutím pořádat v mateřské škole kroužky často stojí tlak rodičů a případně vliv 

okolních škol, které mají zájem o zvýšení počtu dětí ve své škole. 

Kroužky lze podle mého názoru organizovat v případě, pokud jsou pro děti přínosem. Děti by do nich měly 

chodit rády a kroužky by pro ně měly být doplňkem předškolního vzdělávání a ne pouhou povinností. 

 

Cesta vzdělávání našich dětí je dlouhá, na jejím začátku stojí rodiče dítěte. Postupně se k nim přidávají další 

rádci a pomocníci. Na prvním schůdku je mateřská škola. Doufejme, že si z ní generace dětí ponesou do 

života to nejlepší, což se pozitivně odrazí i v naší společnosti.                                          (Jarmila Peřinková)  
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STARÁ GARDA VALTROVICE- 10 let fotbalového turnaje. 

Vážení spoluobčané,  dostal se k Vám Valtrovický deník a v něm si můžete přečíst článek o vzniku a 

pokračování fotbalového turnaje Staré gardy Valtrovice. 

  V roce 2005 se rozhodla parta nadšenců uskutečnit turnaj 

v kopané starších hráčů. Na místním hřišti v době 

dovolených a letních prázdnin uspořádala v červenci 1.  

ročník.Tento začátek nebyl vůbec jednoduchý, ale vcelku se 

zdařil. Sraz všech pozvaných kolektivů byl naplánován na 

pátek odpoledne a v sobotu proběhl hlavní program. 

Turnaje se kromě domácích borců zúčastňují nejen 

přespolní mužstva /Slup,Hrádek, atd./,  ale i mužstva ze 

vzdálenějších míst Moravy / např. Havířov, Velké 

Kunětice/ přispěla tak svou kvalitou k dobrým výkonům na 

fotbalovém trávníku. Po ukončení zápasových bojů 

probíhala  v místě pořádání taneční zábava, a tak se někteří 

rozcházeli do svých domovů v brzkých ranních hodinách. 

       Pro pořadatele je to vždy náročný víkend, ale dá se říci, 

že to zvládají vcelku uspokojivě. Z tohoto počátečního období vznikla pravidelná tradice, která se opakuje 

každoročně v daném termínu. V posledních  letech se začalo přiostřovat tvrdostí nejen na hřišti, ale i mimo 

něj, a tak se rozhodli pořadatelé turnaj zrušit.  Za dlouhých zimních večerů se parta kamarádů sešla a 

projednávala, zda pokračovat  v tradici nebo  vše ukončit. Nakonec se však organizátoři shodli a rozhodli, že 

proběhne jen jednodenní turnaj s večerní country zábavou. Prozatím poslední ročník se  velmi vydařil, na 

hřišti se opravdu bylo na co dívat. S velkým ohlasem fotbalových soupeřů, i některých domácích 

spoluobčanů, se chystáme uspořádat již 10. ročník. 

 

Turnaj staré gardy se koná v sobotu 25. července 2015. 

 

     Na závěr bychom chtěli poděkovat Všem, kteří nám pomáhali a obětovali tak svůj volný čas, aby 

zorganizovali tuto akci pro ostatní občany, hráče i děti. S pozdravem ,, Fotbalu zdar " členové fotbalové 

Staré gardy z Valtrovic.                                                                                                                            (AntS) 

 

 

 Naši hasiči jsou stále v pohotovosti  

 Minulý rok se naši mladí i dospělí  hasiči 

zúčastili opět soutěže „O pohár čulského 

mlynáře.“ V letošním roce odstraňovali 

hasiči při lednových mrazech popadané větve 

a stromy podél silnice v katastru obce, dále 

zasahovali při březnovém požáru suché trávy 

na Formoze. Postavili u dětského hřiště máju 

a opět se zapojili při  dětském dni 6. června. 

V neděli 14. června v podvečer zasahovali při  

havárii  kamionu, který vezl na 180 prasat,  

při které odstraňovali následky nehody do 

ranních   pondělních hodin.  VODĚ ZDAR, OHNI ZMAR!              (VK)   /zdroj foto www.denik.cz/                                                                                         

http://www.denik.cz/
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Co se událo v naší obci                                                     

 

KROJOVANÁ CHASA                                                                               21. září 2014 
 

 

    
 

  Zdobení perníků, ohlédnutí za Adventem                                 26.11.2014  
 

      
 

           Jak tomu bývá každý rok, v první adventní nedělní podvečer ( 30. listopadu) u nás ve Valtrovicích 

proběhlo na  návsi u dětského hřiště Slavnostní zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Tak jako 

v jiných obcích, jsme se i my připojili k této krásné tradici, a připomněli si tak začátek krásného 

předvánočního času. Vánoční atmosféru nám navodily jak známé koledy, tak i děti svými básničkami, 

písničkami a rovněž i živým betlémem, ve kterém rozhodně nesměl chybět Ježíšek. Krásné Vánoce popřál 

všem i  starosta a farář p. Sobotka. S chutí jsme si dali perníčky, které zdobily naše děti, zahřáli se čajem či  

svařákem.  Adventem začíná  čtyřtýdenní  období před Vánocemi, které je přípravou na Vánoce.           (AS)      

                                                                                                                                                                 



Valtrovický zpravodaj, zdarma do schránek, červenec 2015 

15 

 

                                                                                         

 Valtrovický tradiční MASOPUST                                                          7. února 2015                                                       

Letošní rok se masopust 

slavil až v únoru. Počasí nám 

přálo a sluníčko svítilo už od 

rána. Masky se scházely u 

kulturního domu a bylo 

opravdu na co se dívat. 

Pravidlo, že fantazii se meze 

nekladou, se letos znovu 

potvrdilo. Všichni se snažili, 

aby masky byly co nejlepší. 

V zastoupení byl klub žen,  

mladá chasa a také se přidaly 

i děti z našeho divadla Waltr. 

Poté se krojované babičky 

chopily  ozdobeného kočárku 

a vyšly spolu s dalšími 

maskami do ulic. Průvod prošel celou vesnicí  a zval na večerní zábavu. Hospodyňky nachystaly spoustu 

dobrot i masopustní koblihy. Večer se v kulturním domě konala zábava, a tak se pokračovalo v masopustním 

veselí, až do ranních hodin. Už se těšíme na příští rok.                                                                               (MJ)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Malování vajíček a věšení na Skořápkovník                                  22. března 2015                                                                    

V neděli odpoledne, 22. března 2015, se sešly děti spolu s rodiči k předvelikonočnímu věšení vajíček na 

strom Skořápkovník. Samotné malování vajíček proběhlo v klubovně 11. března odpoledne. U kostela se 

jedna mladá břízka ozdobila malovanými vajíčky. Maminky už dlouho před velikonočními svátky 

vyfukovaly vajíčka, aby je poté děti namalovaly.  

V tu neděli se děti vypravily ke kostelu, aby malovanými vajíčky ozdobily břízku a Skořápkovník byl na 

světě. Břízce to velice slušelo a pyšnila se vajíčky celé Velikonoce.                                                          (MJ)                                                                                                                                             
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Noc s    Andersenem                                                                           27. března 2015 

Dne 27. 3. 2015 se pod záštitou Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků konal již 15. ročník 

Noci s Andersenem. Letos poprvé se jí účastnilo i 

11 místních dětí. Po úvodním přivítání následovalo 

rozlosování do 3 týmů a společné plnění zadaných 

úkolů k bližšímu seznámení s panem Andersenem. 

Poté následovalo potřebné doplnění energie u 

společné večeře a odchod na místní faru, kde 

už na děti čekal sám „pan spisovatel“. 

Ochotně dětem odpovídal na zvídavé otázky 

a nakonec jim ještě promítl a přečetl pohádku 

„O divokých labutích“. Večer rychle utekl a 

následovala příprava na spánek a společné 

usínání u další pohádky z pera pana 

Andersena. 

 A pak už nezbylo nic jiného než dětem popřát dobrou noc a krásné sny při první společné noci v místní 

klubovně. Ráno ještě společně posnídaly, zahrály si pár oblíbených her a pomalu se začaly rozcházet do 

svých domovů s přáním za rok se sejít znovu.                                                                                             (LK) 

 

         Odpoledne patřilo dětem                                                         12. dubna 2015 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne 12.dubna 2015 patřilo dětem. Za dětmi do naší obce zavítal kejklíř Čabík a dokázal to s nimi 

pořádně roztočit. Bavili se nejen děti, ale i dospělí.                                                                                     (AS) 



Valtrovický zpravodaj, zdarma do schránek, červenec 2015 

17 

 

Zdobení máje                                                                           29. dubna 2015 

   
Celý měsíc květen zdobila májka u dětského hřiště naši obec.  Děti za pomoci rodičů ji nazdobily a zároveň 

opět nechyběli naši místní hasiči, kteří májku bezpečně usadili  na její obvyklé místo.                            (AS)                                                                               

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ                                                                             16. května 2015 

  V sobotu odpoledne dne, 16. května 2015, 

proběhlo v prostorách Domu volnočasových 

aktivit ve Valtrovicích slavnostní VÍTÁNÍ 

OBČÁNKŮ. Pět nových občánků naší obce 

přivítal starosta obce Mgr. Luděk Lahner.  

Děti srdečně vítáme do řad spoluobčanů naší 

obce a přejeme jim šťastný a radostný život 

mezi námi.                                                 (AS)   

 

                                                           

Lampionový průvod                                                                        8. května 2015 

  

   8. květen jsme oslavili lampionovým průvodem. Večer 

se děti a rodiče scházeli u obchodu. Děti nedočkavě 

čekaly, až se setmí, aby mohly rozsvítit své louče, 

lampiony a v průvodu  se vydaly na okružní trasu ulicemi 

naší obce. Ostatní tak viděli ten dlouhý zástup dětí a 

rodičů a hlavně plno různých lampionů a nadšených 

dětských očí. Nakonec se všichni sešli na hřišti, kde si 

děti opekly špekáčky a dospělí si zavzpomínali na dětská 

léta. Nálada byla tak skvělá, že se dětem ani dospělým 

nechtělo domů.                                                           (MJ)     
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Premiéra pohádky „Jak Ondra ke štěstí přišel“                        31. května 2015 
     V neděli, 31. 5. 2015, sehrály děti 

z divadelního souboru Waltr již druhou 

samostatnou pohádku. Tentokrát nás 

kromě princezny a krále navštívili i čerti a 

dvě čarodějnice. Ale jak to tak 

v pohádkách chodí, i zde zvítězila čestnost 

a láska nad zlobou a chamtivostí.  

     

V současné době mají divadelní prázdniny, ale již se těší, jak od září 

začnou nacvičovat nová vystoupení k setkání s důchodci, pod  

vánoční strom či ke dni dětí. Pokud se někdo z vás, či vašich dětí  

chce stát naším členem, budeme se na vás od září těšit v klubovně. 

      Závěrem bychom chtěli poděkovat za vydatnou podporu obecnímu úřadu Valtrovice, klubu žen, 

rodičům, ale i vám všem, našim divákům.                                                                                                   (LK) 

 

 
Dětský den                                                                                            6. června 2015 
 

Sobotní odpoledne zaplnily velké fotbalové hřiště děti. Místní hasiči, klub žen i mladí  si pro 

ně připravili spoustu her a soutěží se sladkou odměnou za provedený výkon. Sklouznout se 

na velké nafukovací skluzavce, či vyzkoušet si pořádný proud vody vyvěrající z hasičské 

hadice, a nakonec se zakousnout do pořádného koláče, to vše si děti dopřály.  

Určitě se všichni těšíme na příští rok, kdy se sejdeme na dětském dnu.                                    (AS)                                                                                                                                                       
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Setkání s rodáky ve Varzaĺu – Rumunsko 
 

Ve dnech 21. - 24. 5. 2015 se 

uskutečnil pobytový zájezd do 

Varzaĺu v Rumunsku. Účastnilo 

se jej 49 zájemců převážně z 

okolních obcí. Hned po příjezdu 

nás přivítal starosta obce Jan 

Juhaňák. Rozezněl se zvon, 

kterým našim předkům zvonili 

naposledy při odjezdu do 

Československa v letech 1947 – 

1949. Ve Varzaĺu žije zhruba 200 

Slováků.  

Jejich děti  učí Slovenštinu v 

místní malotřídce paní 

Kapustňáková. V regionu působí 

i slovenská střední škola a rodáci 

zde dál udržují své zvyky a 

kulturu. My  jsme byli letos svědky oslav 

slovenského jazyka v Rumunsku. Na dnech 

Slováků vystoupilo několik lidových souborů od 

nejmenších dětí, až po soubor starších z 

Borumlaku. Každý se mohl vydat na prohlídku 

vesnice, hledat stavení ve kterém bydleli naši 

předci, políčko, které obdělávali. Nás konkrétně 

prováděl pan Kutlak a měli jsme štěstí, neboť díky 

jeho poutavému vyprávění jsme se dozvěděli i 

něco o životě místních po roce 

1950 do současnosti. V neděli jsme 

se všichni sešli u mše svaté v 

kostele na pomezí obcí Varzaĺ a 

Borumlaka. 
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Na závěr pan starosta pronesl tato slova: „Když jste sem jeli poprvé, řekl jsem svým lidem, 

že k nám přijedou potomci našich rodáků z Čech. Mezitím jsme byli i my u vás. Když jste 

sem jeli podruhé, řekl jsem zde, že přijedou Slováci z Moravy. A doufám, že až přijedete 

potřetí, tak budu moci říci, že k nám přijedou Slováci z Varzaĺu.“  

Děkuji organizátorům z Jaroslavic, že jsme měli tu čest se s nimi zájezdu zúčastnit. Příště se 

třeba dostaneme k tomu kdy, proč a odkud Češi a Slováci přišli do dnešního Rumunska. (TJ) 

 

 

MAS Znojemské vinařství, z.s. 

Místní akční skupina Znojemské vinařství je neziskovou organizací, která 

vznikla v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů (hlavně zemědělců), 

obcí a neziskových organizací. Hlavním cílem MAS je zlepšování kvality života a 

životního prostředí ve venkovských oblastech. MAS čerpá prostřednictvím 

fondů EU finanční prostředky na podporu projektů, které realizují subjekty v územní působnosti 

MAS. V programovacím období 2014 – 2020 je místo SPL (Strategický plán LEADER), metoda 

nazývána CLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Tato metoda má zastoupení ve většině 

operačních programů EU. 

MAS Znojemské vinařství spadá do regionu NUTS II – Jihovýchod, kraj Jihomoravský.  

Rozloha MAS je 489,68 km2 (k 1. 1. 2014). Počet obyvatel je 33 787 (k 1. 1. 2014). 

MAS Znojemské vinařství má ve své územní působnosti 43 obcí z toho jedno město a 5 městysů. 
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Cíle MAS Znojemské vinařství 

     Získávání a rozdělování finančních prostředků v zájmovém území podle skutečných potřeb regionu. 

     Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života. 

     Zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu. 

     Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírody a kulturního 

bohatství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořené projekty v letech 2008 – 2014 

V letech 2008 – 2014 v rámci osy IV. 1.2 se MAS Znojemskému vinařství podařilo podpořit 

94 projektů v celkové výši 43 945 715 Kč. MAS Znojemské vinařství mělo 7 Fichí. 

 

 

 

 

Rok Dotace celkem Z toho obce Z toho podnikatelé Z toho nezisk. org. 

2008 1 187 300 Kč 935 300 Kč 252 000 Kč - 

2009 8 664 588 Kč 7 867 399 Kč 797 189 Kč - 

2010 13 340 666 Kč 13 340 666 Kč - - 

2011 5 287 982 Kč 4 111 882 Kč 1 176 100 Kč - 

2012 7 633 402 Kč 6 585 358 Kč    904 044 Kč 144 000 Kč 

2013 6 678 928 Kč 5 806 771 Kč    419 326 Kč 452 831 Kč 

2014 1 152 849 Kč 1 152 849 Kč - - 

CELKEM 43 945 715 Kč 39 800 225 Kč 3 548 659 Kč 596 831 Kč 
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Projekty realizované v obci Valtrovice 

Název projektu: Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové 

zóny u hasičské zbrojnice 

Žadatel: Obec Valtrovice 

Popis projektu: Realizací projektu došlo k vybudování 90 metrů 

nového povrchu komunikací, parkových úprav veřejného prostranství 

u hasičské zbrojnice. Dále byl pořízen venkovní mobiliář a to 

lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, vitríny a také byla pořízena zahradní sekačka. 

Částka dotace: 435 649 Kč 

 

Název projektu: Dům volnočasových aktivit 

Žadatel: Obec Valtrovice 

Popis projektu: Realizací projektu byl dům volnočasových 

aktivit. Projekt se snažil stavebně upravit nemovitost. Na 

projektu spolupracovaly místní spolky a to klub žen a mládež, 

která je zastoupena krojovanou chasou. 

Částka dotace: 692 852 Kč 
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Soutěž hasičů v Hrádku                                                                                        27.6.2015 

V sobotu  27 června  se konala  v obci Hrádek  soutěž v požárním sportu.   

Učastníci  závodu:  

Kategorie: muži:  SDH Hevlín, Dyjákovice, Hrádek, Křídlůvky, Valtrovice, Slup, Jaroslavice 

Kategorie: děti:    SDH Valtrovice, Slup I, Slup II, Slup III, Jaroslavice, Křídlůvky, Dyjákovice 

Kategorie: ženy:  SDH  Slup 

Výsledky: Muži: 1. místo SDH Slup, 2. místo SDH Valtrovice 

                  Děti:  1. místo SDH Slup I, 2. místo  SDH Valtrovice 

      

Myslivci 

                                                                           

V roce 2014 Myslivecké sdružení 

uspořádalo 4 hony, na kterých bylo uloveno 

44 zajíců, 50 bažantů, 12 lišek, 2 kuny a 28 

kusů srnčího. K tomu se připočítá ještě 

dalších 8 kusů srnčího, která uhynula pod 

koly aut. Naši myslivci určitě nechodí jen 

lovit, ale v zimě dělají zásypy pro zvěř, aby 

nestrádala hlady.                                       (MC) 

 

    

Odvoz domovního odpadu  do 31.8.2015 
Obecní úřad připomíná občanům: 
• Poplatek za odvoz a ukládku domovního odpadu na celý rok 2015 dle obecně závazné 
vyhlášky  č. 2/2012 je splatný do 31. srpna 2015. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
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Terenní úpravy kopce na  fotbalovém hřišti 

 

Několik vtipů z dovolené: 

 
• Cestující stojí na letišti a čeká na odbavení. Když na něj přišla řada, 

ukázal svoji letenku do Francie a zeptal se. „Můžete mi, prosím vás, ten 

velký kufr poslat do Španělska a tuto cestovní tašku do Ruska?“ 

„Je mi líto pane, ale to je absolutně vyloučené. Tohle nejde.“ 

„Opravdu? Tak to se mi ulevilo. Já jen že při mé poslední dovolené se mi 

toto s vaší společností stalo.“ 

 

• Ty, Bohouši, jak jsi dokázal poznat Paříž za dva dny? Vždyť to není ani 

možný.“ 

„No to víš, Karle. Musíš si to umět správně naplánovat a rozdělit mezi 

členy rodiny. Žena navštívila památky, syn zábavní centra, dcera butiky a 

všemožný obchoďáky a já asi 18 hospod.“ 

 

• Nervózní turista přešlapuje na pláži a přemýšlí, zda má vlézt do moře. 

Obrátí se na plavčíka a ujišťuje se: „Opravdu v té vodě nejsou medúzy 

nebo krabi?“ „Ale vůbec ne, všechno co tu bylo, už sežrali žraloci.“ 

 

• Čech se vrací z Ruska. Přijde na celnici, celník mu nařídí otevřít kufr a 

říká: 

"Tak, pane, teď si ujasníme, co z těchto věcí je vaše a co moje." 

 

 

 

 

 

Nabídka zřízení kanalizační přípojky 

        Možnost připojení kanalizační přípojky svépomocí, odbornou firmou nebo můžete využít nabídku 

místní firmy - František Jedlička. Zajišťuje veškeré práce spojené s připojením, nabízí možnost zakoupení 

materiálu, výkopové práce, montáž, připojení, zasypání apod. Domlouvat se můžete na tel. čísle: 

607 713 481,  nebo na adrese Valtrovice 50, nejlépe před zahájením spuštění připojování, ideálně srpen 

2015, z důvodu návaznosti výkopových prací jednotlivých přípojek. Materiál si můžete zakoupit ve skladu 

na adrese Valtrovice 16 (dřívější Pohostinství).                                                                  (František Jedlička) 

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. 

 


