Valtický zpravodaj
7. ledna 2008

Vážení a milí spoluobčané!

Jak už bývá zvykem, zvolení představitelé města předkládají občanům jakýsi účet za uplynulý rok a také je seznámí

s tím, co město čeká v roce nadcházejícím.
Přímý a otevřený přístup k obyvatelům města, založený
na dodržování základních pravidel lidské slušnosti, jsem při
své práci považovala vždy za velmi důležitý. Jak se to mně
a ostatním zástupcům města včetně úředníků podařilo,
posuďte sami.
Třeba bude někoho zajímat, co se nám ve Valticích podařilo
v průběhu roku 2007 udělat a dokončit, co je v přípravné
fázi a co nás čeká v roce 2008. Investiční akce, které jsou
realizovány z rozpočtu města pro přehled rozdělím na akce
dokončené, zahájené, tj. rozestavěné a připravované.
1. Stavby dokončené: veřejné osvětlení v ulici Za tesárnou
a Pod zámkem, přeložka kanalizace a přípojka vodovodu
k NS na ulici Břeclavské, inženýrské sítě v nové ulici
Sluneční (Lipová) včetně komunikace (s příspěvkem
stavebníků, v současné době probíhá kolaudační řízení),
oprava kanalizace ve školním dvoře, chodník na ulici Mikulovské do výrobní zóny, další etapa obnovy radnice.
2. Stavby zahájené: tělocvična ZŠ na ulici Mikulovské,
rekonstrukce kanalizace a vodovodu v mnoha ulicích
města vč. rozšíření ČOV (město není hlavním investorem,
nicméně podílí se částkou 10 mil. Kč).
3. Připravované akce: jedná se především o zpracování
projektových dokumentací jako hlavního předpokladu
pro další uvažované investice a pro možnosti získání
podpory z prostředků EU: dokončení rekonstrukce
Náměstí Svobody, ZŠ Valtice – zateplení obvodového
pláště, Sběrné středisko odpadů za pokračování na str. 2
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ZASTUPITELSTVO

RADA

KOMENTÁŘ

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. prosince 2007
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje
jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

32, DIČ 379-6609060524 a pověření starostky podpisem
smlouvy.
8. Dodatek č.2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví,
uzavřené dne 12.7.2002 mezi městem Valtice a Českou
republikou – Generálním ředitelstvím cel, Budějovická
7, 140 96 Praha 4, ve smyslu § 21 odst. 1, § 22 odst. 2
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v návaznosti na § 35 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a pověření starostky podpisem
tohoto Dodatku č.2.
9. Dodatek č.13 ke Smlouvě o dodávce vody z veřejného
vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
dodavatele Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova
23, 690 11 Břeclav a pověření starostky podpisem tohoto
dodatku.
10. Přílohu č.2 ke Smlouvě o dílo s charakterem smlouvy rámcové č. DPR 1070049/304 s RENARDS, s.r.o., Hlinky 27,
603 00 Brno jako zhotovitelem žádosti o dotaci na projekt
s pracovním názvem „Inventarizace a obnova zeleně ve
městě Valtice a v areálu městského hřbitova“ a pověření
starostky podpisem této Přílohy č.2.
11. Termíny zasedání zastupitelstva města Valtice v r. 2008.
12. Plán práce Finančního výboru na rok 2008.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení paní Bc. Lucie Klepáčkové zapisovatelkou dnešního
jednání zastupitelstva.
Zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města č. 13 ze
dne 19. listopadu 2007.
Zprávu o činnosti rady města v mezidobí zasedání zastupitelstva.
Zápis č. 7 ze zasedání FV dne 8.11.2007.
Informaci o projektu Open Door.
Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
a občanů města.

II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Návrhovou komisi ve složení MVDr. Ivo Sobotka, Ing. Petr
Sláčala a Ing. Pavlína Vlková.
Určení pana Ing. Petra Zelinky a Mgr. Adama Jana Poláška
za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva
města.
Program jednání dnešního zasedání.
Rozpočtové provizorium na rok 2008 ve výši 18.720.100,Kč.
Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010.
Výsledek poptávkového řízení na zhotovitele PD úpravy a
obnova zeleně ve Valticích.
Smlouvu o dílo na zhotovení PD úprav a obnovy zeleně ve
Valticích pro zhotovitele Ing. Petra Kubešu, Náklo 58, 783

Ing. Pavlína Vlková v.r.
místostarostka

Ing. Terezie Lvová v.r.
starostka

Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne
21.1.2008 a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice

Vážení a milí spoluobčané!

Děkuji všem sponzorům, kteří ochotně přispěli na dárkové balíčky dětem na Mikulášské zpívání na náměstí dne
2.12.2007.
Zpestřením programu bylo vystoupení pěveckého sboru
Modrásek a cimbálové muziky při ZUŠ Valtice, kterým
tímto také děkuji.
Světlana Hanáková,
Turistické informační centrum Valtice

ČOV, Obnova a údržba zeleně ve městě a na hřbitově,
Dětské hřiště a projektová dokumentace pro veřejnou
infrastrukturu pro lokality Okružní, Dlážděná, průmyslová zóna, Polní.
Zvýšení možností pro lepší vyžití občanů ve svých zájmech,
zlepšení vzájemného soužití, to je stálým cílem nejen vedení
města, ale jistě také většiny z nás, kteří ve Valticích žijeme,
kteří jsme zde doma. Proto se nebráníme podpoře občanských sdružení v oblasti sportu a kultury, zejména těch, která
mají do své činnosti zahrnutu práci s mládeží.
Představuji si, že Valtice skutečně
mohou být hlavním městem vína.
Nestačí však, že máme zaregistrovanou známku tohoto názvu. To je
jistě důležité, ale nejdůležitější je
společný zájem, hlavně vinařských
podnikatelů, využít tento fenomén
při jejich činnosti především k
vlastnímu prospěchu. Že z toho
samozřejmě vyplyne i prospěch pro
celé město je nezpochybnitelné a bezesporu je to vítané. Lidé,
kteří ví jak na to, zde s námi žijí. Tak co nám v tom brání? Já to
asi vím, ale to si dnes, záměrně, nechám pro sebe.
Do nového roku 2008 přeji vám všem mnoho dobrého,
pevné zdraví a alespoň kapku štěstí. Přeji vám co nejméně
překážek a obtíží různého druhu. Přeji vám spokojený život
ve vašich rodinách.
Děkuji také vám, kteří přes různé problémy a překážky
dokážete pomoci ostatním.
Vaše starostka Terezie Lvová

Je mi líto podruhé
Kdo si přečetl reakci pan ředitele Mgr. Michala Hyčky na můj
článek ve Valtickém zpravodaji, možná očekával odpověď.
Kdo se však těšil na nějakou slovní přestřelku, bude zklamán. Nepovažuji za nutné reagovat na osobní invektivy pana
ředitele a na jeho alibisticko populistické řeči o politikaření a
nadřazování osobních zájmů. Místo toho slibuji, že se o „dobré
podmínky“ pro žáky základní školy a o využití „nadstandardních prostor“ školy budu nadále aktivně zajímat.
S pozdravem a přáním všeho dobrého do nového roku
Mgr. Adam Jan Polášek
Poděkování
Než poděkuji, přeji všem do Nového roku hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a lásky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem bývalým zdravotním sestřičkám a uklizečkám, nyní již důchodkyním,
za peněžitý dar pro Karolínku Horskou. Děkuji také všem
zaměstnancům firmy Catis, kteří darovali peníze Karolínce a
všem lidem z Valtic a okolí, kteří přispěli na léčbu mé dcery.
Vám všem moc děkujeme a vážíme si toho.
Dita Horská, matka
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Městská policie
informace o činnosti - prosinec 2007
•

•
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•

•
•

•

3.12. byla provedena kontrola na místním hřbitově, Belvedéru a v Úvalech. Dále bylo upozorněno několik občanů, aby
odstranili svá motorová vozidla, která brání průjezdu při svozu
komunálního odpadu.
5.12. byli strážníci upozorněni na ležícího muže v kostelní uličce.
Jelikož tomuto silně podnapilému muži hrozil epileptický záchvat,
byl odveden do místní nemocnice, kde mu byla poskytnuta první
pomoc. Po té byl převezen RZS do nemocnice Břeclav.
6.12. byla provedena kontrola totožnosti tří osob, které hrubě
pokřikovaly z terasy zámku na kolemjdoucí občany. Téhož dne
byl odchycen pracovníky polesí zaběhlý pes. Jelikož se jednalo
o dost agresivní zvíře, byla přivolaná odchytová firma.
7.12. poskytovala MěP součinnost PČR Lednice. Ve večerních
hodinách přistihli strážníci několik mladistvých při jejich nové
hře na místním nádraží ČD. Jednalo se o naskakování a seskakování z rozjetého vlaku. Další taková hra je jízda na kolečkových
bruslích při zavěšení za jedoucí autobus, kterou provozují na
místním autobusovém nádraží. Rodiče by měli poučit svoje děti
na následky úrazů vzniklých při těchto aktivitách.
10.12. byly vybrány parkovací automaty. Celková částka činila
13 119,- Kč.
18.12. poskytovali strážníci součinnost při smutečním obřadu
na místním hřbitově. Dále byla provedena kontrola pořádku ve
městě. Stále se MěP setkává s tím, že musí dávat do pořádku to,
co některým občanům zavazí při jejich cestě domů z místních restaurací. Jedná se zpravidla o otočené nebo přemístěné dopravní
značení. Během tohoto měsíce se jednalo o sedm případů.
23.12. byla nalezena strážníkem MěP v areálu bývalého statku
mrtvola muže.Strážníkem bylo místo nálezu zajištěno a byla
přivolána Policie ČR.
zapsal strážník M. Šesták

lečnou fotografii a rozloučili se velmi srdečně. Na české
straně proběhlo totéž více formálně. Dále se slavilo na Valtické rychtě. Zda se slavilo oprávněně, ukáže budoucnost.
Vše má svoje klady i zápory. Zatím vnímáme pouze klady.
Můžeme přejíždět a přecházet hranice bez kontrol a to je
jistě dobré.
-ijs-

Bohumil Vurm
a Hieronymus Bosch
Bohumil Vurm je spisovatelem, badatelem a odborníkem
na tarot. Svůj dlouhodobý zájem o historii prezentoval již
v několika publikacích jako
např.: Tajné dějiny Evropy, Tajné
dějiny Prahy, Rudolf II.a jeho
Praha, Krásy a tajemství České
republiky - Moravský kraj, Kraj
Vysočina, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. Vydal také knižní
publikaci o problematice karetního systému tarot včetně
tarotových karet. Je spoluautorem a vydavatelem Encyklopedie českého a moravského vína a publikace Víno. Působí
jako dopisovatel časopisů Meduňka, Phoenix a dalších. Je
předsedou Nadace Hieronymus a výkonným ředitelem společnosti Praga Mystica a autorem mnoha úspěšných výstav.
Valtičané znají Bohumila Vurma především jako milovníka
Valtic, který uspořádal pro naše město ve spolupráci s Muzejním spolkem Valtice poutavé přednášky jako je „Rudolf
II. a jeho doba“ nebo „Zrcátka do duše (tarot)“. Tentokrát si
panVurm pro nás přichystal přednášku na téma renezanční
malíř Hieronymus Bosch. Tento slavný malíř usiloval o prohloubení duchovního života a učením, ke kterému inklinoval,
ovlivňoval vidění světa nejen svým současníků, ale i dalších
pokolení. Svojí tvorbou ovlivnil mnoho dalších výtvarných
umělců. Byl velmi vzdělaný v bibliografii, astrologii, folkóru,
čarodějnictví i alchymii. Záhadný nizozemský malíř je zcela
mimořádným jevem v historii umění. Přednáška poukáže na
souvislosti jeho díla s jeho vrstevníky (mimo jiné Leonardo
da Vinci, Albert D rer či Rafael) a s událostmi mimořádné
epochy, ve které žil. Dozvíte se mimo jiné, jak se ocitl pohár
z moravských Loštic na Boschově nejslavnějším obraze Zahrada pozemských rozkoší nebo jak Bosch znázornil osud
templářských rytířů.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

Hranice bez kontrol
V prosinci vstoupila ČR do schengenského prostoru a tak
20.12. o půlnoci ustaly na hraničních přechodech kontroly.
Oslavy této události proběhly na téměř všech hraničních
přechodech, kromě toho našeho.

Členové a příznivci Klubu valtických podnikatelů se večer 20.prosince vydali do Schrattenbergu, který je nám z
rakouských obcí přece jenom nejbližší a navíc s ním mají
Valtice podepsanou smlouvu o partnerství a spolupráci. Po
posezení a ochutnávce ve sklepě u pana Otto Neumanna,
kde se po návratu z Mikulova k společnosti připojila i paní
starostka, se všichni vydali zpět přes hranice, aby získali do
pasu poslední razítko z hraničního přechodu z obou stran.
Rakouští policisté vše ochotně orazítkovali, vyžádali si spo3

INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI

Kulturní kalendář
Leden
Lednicko-valtický areál ve fotografii - výstava fotografií
Jana Haladyho
Termín: leden – únor 2008
Místo konání: TIC, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: Biosférická rezervace Dolní Morava, tel.519352978,
www.fotohalady.cz
Krajský přebor JM kraje v kuželkách – ročník 2007-2008
mistrovské zápasy družstev TJ Lokomotiva Valtice
Termín: 12.–13.1., 19.–20.1., 26.-27.1.2008
Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, tel.519352251, 605102306,
604330267, 739037032
Kvalifikace na mistrovství JM kraje 2008 v kuželkách – junioři
Termín: 19.1.2008
Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, tel.519352251, 605102306,
604330267, 739037032
Kvalifikace na mistrovství JM kraje 2008 v kuželkách – dorostenci
Termín: 20.1.2008
Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, tel.519352251, 605102306,
604330267, 739037032

Muzejní spolek Valtice vás srdečně zve na přednášku
Kurz Masáže kojenců a dětí - pro rodiče, porodní asistentky,
maséry i veřejnost
Termín: 18. - 20.1.2008
Místo konání: Penzion „Diana“, K lesíku 800, Valtice
Organizátor: Jana Zapletalová, aromaterapeutka, tel.777136930,
e-mail: janacitadela@seznam.cz

spisovatele, badatele a odborníka na tarot

pana Bohumila Vurma
Hieronymus Bosch
(Symboly a skrytá tajemství jeho obrazů)

Hieronymus Bosch - přednáška Bohumila Vurma
Termín: 23.1.2008
Místo konání: státní zámek Valtice – Salón vín ČR
Organizátor: Muzejní spolek Valtice, tel.724817276

Přednáška s projekcí se uskuteční ve středu 23.ledna
2008
v Národním vinařském centru na zámku Valtice
Začátek v 18.00 hodin

Školní ples
Termín: 25.1.2008
Místo konání: hotel Hubertus, Valtice
Organizátor: Klub rodičů a přátel školy, tel. 519352293, zs.valtice@
worldonline.cz, www.zs.valtice.indos.cz

ZVEME VÁS
A co nového nás čeká v únoru 2008:
Krajský přebor JM kraje v kuželkách – ročník 2007-2008 - 2.-3.,
9.-10., 16.-17., 23.-24.2.
Duše rostlin – 15. – 17.2. – kurz pro duše spřízněné s přírodou
Krojovaný ples - 16.2.2008
Kuželkářský turnaj „Memorial Pavla Helešice“ – ročník 20072008 - termín bude upřesněn

do nově otevřené čistírny oděvů
v Obchodním centru TESCO Břeclav
Vaše oděvy vyčistíme běžně do 24 hodin,
na rychlovku do 90 minut
Provozní doba : denně 9.00 – 21.00
Těší se na Vás firma POLDAS, v.o.s. a její zaměstnanci
Tel. 519 324 024, e-mail.: poldas@poldas.cz

Bližší v únorovém čísle VZ nebo TIC Valtice – tel.: 519 352 978
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Odstranění hraniční závory
Doufám, že s trvalou platností byla odstraněna hraniční závora
z cesty na rakouský Katzelsdorf. Tolik let opuštěná cesta přilákala
21.prosince spoustu lidí. Připomenu krátce historii této cesty.

a nadlesního pana Jiřího Hledíka byla provedena očista tohoto
prostoru. Muka zůstala neopravena. Porost se ale velmi rychle
obnovil a cesta se stala během několika málo let opět průchodnou
pouze pro pěší. S blížícím se termínem rozšíření schengenského
prostoru Muzejní spolek Valtice v roce 2005 opět začal usilovat
o zprůchodnění cesty a opravení zde stojící muky. Bylo to nejen z
důvodů historických, ale také proto, aby jsme byli připraveni na měnící se politickou situaci a vstup do schengenského prostoru. Díky
starostce Ing. Terezii Lvové přišlo k druhému a velmi důkladnému
zpřístupnění této cesty a byla realizována i oprava muky. Je třeba
poděkovat především paní starostce za její přístup a všem, kteří
se na uskutečnění podíleli. Opravená cesta i muka nám pomohla
harmonicky se zapojit do politického vývoje.
V pátek 21.prosince 2007 jsme byli pozváni k slavnostnímu

Cesta sloužila ke každodennímu kontaktu mezi Valticemi a Katzelsdorfem od nepaměti. Využívali ji školáci směřující do obecné či
rolnické školy, věřící při návštěvě kostela, nemocní při příchodu do
nemocnice a lidé jdoucí na výroční trhy. Cesta se začala symbolicky
uzavírat po rozpadu Rakousko-Uherska, tedy po roce 1918, ale

prakticky sloužila jěště dvacet let. Hajný z Katzelsdorfké hájenky
pan Kycl s rodinou ji užívali ještě v padesátých letech minulého
století k návštěvě katzelfsdorských přátel. Cesta sloužila i členům
mysliveckého sdružení spravujících Katzelsdorfké polesí, rolníkům
a vinařům při obdělávání polí a vinohradů v hraničním pásmu.
Uzavírat se prakticky začala až po roce 1938 s nástupem fašismu.
Totálně neprůchodnou se však stala až v období budování železné
opony. Cesta postupně zpustla, náletové křoví a stromoví ji uzavřelo
skoro úplně. Po revoluci Muzejní spolek Valtice požádal o odstranění náletu z prostoru bývalé cesty a z prostoru muky. Psal se rok
2000 a tenkrát díky spolupráci tehdejšího starosty Ing. Jiřho Petrů
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mému podnikateli nepokvete. To jsem já tenkrát samozřejmě
nechápal a byl jsem na něj nazlobený. Už tři roky jsem chodil do
české školy a měl jsem zde spoustu kamarádů a německy jsem
už skoro zapomněl. Dnes by se mu vyplnilo to o čem od roku 1948
snil. Každý člověk je přece hrdý na místo odkud pochází.“ Odmlčel
se a v očích se mu zaleskly slzy. Někteří katzelsdorfští vykročili
po slavnosním odstranění závory směrem k Valticím. Vzpomněla
jsem i na ty, kteří byli na této hranici zadrženi nebo nelítostně
zbaveni životů, protože nechtěli žít za železnou oponou, ale chtěli
se svobodně nadechnout a cestovat. Jiní za jejich dopadení byli
odměněni opušťákem a náramkovými hodinkami.
Dnes lze hranice překročit bez jakéhokoliv omezení, můžete využít svobody pohybu. Vzít si kolo a zajet si do sousedních rakouských
obcí kteroukoliv polní cestou za kulturou nebo za sklenkou piva
či skleničkou vína. Ale jde o víc. Je to vlastně jakási zkouška naší
vyspělosti. Jde o to, aby lidé nezneužívali odstranění pasové kontroly a aby k sobě byli slušní a laskaví. Schengenskými smlouvami
jsme vlastně současně vyzýváni ke zvýšené spolupráci se svými
nejbližšími sousedy. K posílení komunikace se mnozí rakušané
učí již druhým rokem česky. Byla jsem velmi překvapena jak jim
to jde.
Čas pokročil a začíná se stmívat. Mnozí hledí s obdivem na muku
před sebou, za kterou se zrcadlí vysoké hasnoucí nebe. Někteří
odchází domů, jiní přijímají pozvání na posezení v Katzelsdorfu
u skleničky vína. A tak končí den a všichni si uvědomujeme, že
prožíváme nezapomenutelné okamžiky.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

odstranění hraniční závory
na katzelsdorfské cestě od
berhardsthalského starosty
pana Alfreda Ertla a exstarosty
Katzelsdorfu pana Mathiase
Hirtla. Díky naší paní starostce
byli pozváni i obyvatelé Valtic.
Chci poděkovat rakouským
přátelům za to, že ocenili naši
snahu o zpřístupnění této cesty
a obnovu muky a poděkovali
oficiálně všem, kteří se na
celé věci podíleli. Velký dík
patří panu Janu Polákovi, který
zprostředkovával kontakt mezi
námi a katzesdofskými. Je
třeba vyzvednout zásluhy také
pana Mathiase Hirtla, který byl nejen iniciátorem, ale i organizátorem tohoto setkání. Odstranění závory se účastnil i zástupce
rakouského tisku, exstarosta Valtic, dnes poslanec Ing. Jiří Petrů
a starostové sousedních obcí českých i rakouských. Nechyběli ani
bývalí valtičtí rodáci, kteří se po válce stali rakouskými občany. Co
se dělo v jejich srdcích? Jednoho z nich jsem se na to zeptala a on
mi odpověděl: „Víte dnes mi to sotva budete věřit, ale já jsem byl
nešťastný, když se můj otec v roce 1948 rozhodl Valtice opustit.
Pochopil totiž, že v poválečném Československu štěstí soukro-

Odjezdy vlakĤ ze zastávky Valtice mČsto
Platí od 9.12.2007 do 13.12.2208
SmČr BĜeclav
vlak þíslo pĜíjezd odjezd poznámka
Os
4531
5:14
5:15
43
Os
4503
6:14
6:15
27
Os
4505
7:14
7:15
19
Os
4507
8:14
8:15
Os
4509
10:14
10:15
Os
4511
12:14
12:15
Os
4513
13:14
13:15
19
Os
4515
14:14
14:15
Os
4517
15:14
15:15
19
Os
4519
16:14
16:15
Sp 1928/9
16:44
16:45
50
Os
4521
17:14
17:15
28
Os
4523
18:14
18:15
Os
4525
19:14
19:15
28
Os
4527
20:14
20:15
12

SmČr Mikulov
vlak þíslo pĜíjezd odjezd poznámka
Os
4502
5:07
5:08
27
Os
4504
6:07
6:08
19
Os
4506
7:07
7:08
Os
4508
9:07
9:08
Os
4510
11:07
11:08
Os
4512
12:07
12:08
19
Os
4514
13:07
13:08
Os
4516
14:07
14:08
19
Sp 1926/7
14:38
14:39
50
Os
4518
15:07
15:08
Os
4520
16:07
16:08
28
Os
4522
17:07
17:08
Os
4524
18:07
18:08
28
Os
4532
19:07
19:08
16
Os
4528
21:05
21:06
12

VysvČtlivky:
12
nejede 24., 25., 31.XII.
16
nejede 24.XII.
19
jede v X; nejede 27.-31.XII.
27
jede v X, (6) a 1., 8.V., 28.X.
28
jede v X a †, nejede 23.- 25.,31.XII., 23.III., 5.VII., 16.XI.
43
nejede 25.XII.
50
jede 8.V.
X
pracovní dny (zpravidla pondČlí až pátek),
(6) sobota
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SOUZNċNÍ – NÁVRAT K SOBċ – SPOLEýNOST PRO ýLOVċKA
poĜádá

MASÁŽE KOJENCģ A DċTÍ
Aromamasáž celého tČla kojencĤ a dČtí, úþinky rostlinných silicí na tČlo psychiku i duši dítČte,
použití rostlinných olejĤ, základy tvoĜivého míchání masážních smČsí.
Kurz je urþen pro rodiþe a porodní asistentky, maséry i veĜejnost.
Poþet úþastníkĤ je omezen na 10 osob.
VezmČte své dČti s sebou.
Termín: 18. - 20. ledna 2008 (zaþátek 18.1. v 17:00, ukonþení 20.1. ve 12:00)
Místo konání: Penzion „Diana“, K lesíku 800, Valtice
VezmČte si s sebou pohodlné obleþení, 2 prostČradla a ruþník
Rozsah kurzu: 15 hodin
Cena: 1500,- Kþ
Lektorka: Jana Zapletalová, aromaterapeutka
PĜihlášky a bližší informace: Tel: 777 136 930, e-mail: janacitadela@seznam.cz
V místČ konání kurzu je možné se ubytovat: e-mail: diana@valtice.cz, Tel: 721 749 555

OBýANSKÉ SDRUŽENÍ NOBILIS TILIA
poĜádá kurz

DUŠE ROSTLIN
Kurz je urþen nejen pro všechny aromaterapeuty a fytoterapeuty,
ale i pro všechny duše spĜíznČné s pĜírodou
Hlavní téma kurzu:
Rostlina jako fyzická a duchovní bytost. PĤsobení planet na rostliny a jejich úþinné látky.
Termín: 15. - 17. února 2008 (zaþátek 15.2. v 17:00, ukonþení 17.2. ve 12:00)
Místo konání: Penzion „Diana“, K lesíku 800, Valtice
VezmČte si s sebou pohodlné obleþení, pĜezĤvky, psací potĜeby
Rozsah kurzu: 15 hodin
Cena: 1500,- Kþ
LektoĜi: PaedDr. ZbynČk Šedivý - botanik, Jana Zapletalová - aromaterapeutka
PĜihlášky a bližší informace: Tel: 777 136 930, e-mail: janacitadela@seznam.cz
V místČ konání kurzu je možné se ubytovat a také si domluvit pĜípadnou veþerní ochutnávku
moravských vín: e-mail: diana@valtice.cz, Tel: 721 749 555
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Všem zúčastněným patří upřímný dík a pochvala za výjimečný celodenní maratón našich „deváťáků“, kdy odměnou
jim byla „pouze“ radost a úsměvy mnoha starých lidí, ale
i rozzářená očka a nadšení našich nejmenších Valtičánků.
Dík také patří sdružení rodičů a přátel školy (KRAP), které
připravilo a zakoupilo balíčky pro všechny děti na základní
škole. Poděkování patří také paní Urbánkové a klubákům,
kteří vyhotovili malé dárečky pro naše babičky a dědečky.
Těšte se, do roka jsme tu zase!
Mgr. Lenka Krýsová

ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE

Mikulášská nadílka
Stává se tradicí, že 5.12. navštěvuje Základní školu ve Valticích početná skupina
svatých Mikulášů, krásných andělů a rozdováděných čertů. Letos se toho nadělování opět ujali žáci 9. ročníků, kteří ve všech třídách nejenom

Vánoční jarmark
17.12.2007 se uskutečnil již pátý ročník našeho tradičního školního jarmarku. Průběh se vesměs podobal předcházejícím letem – jednotlivé třídy měly za úkol připravit
si různé drobné výrobky, převážně s vánoční tematikou, a
ty pak zástupci tříd prodávali u svých „stánků“. Cena nebyla stanovena, záleželo pouze na výřečnosti prodejců a
štědrosti nakupujících. Výtěžek z této akce opět neputoval
nikam jinam než do „kapes“ jednotlivých tříd, do třídních
fondů. Letošní ročník byl výjimečný v tom, že se zákazníci
mohli při nákupu osvěžit popíjením výborných míchaných
nápojů, které jim připravili naši šikovní deváťáci (pod
odborným dohledem paní Michaly Babičové).
-rk-

rozdávali balíčky s cukrovinkami, ale i vynášeli nehodné a
upovídané žáčky. Věřte nebo nevěřte, nebyla to lehká práce.
Naše 21členná školní skupina se do večera pěkně zapotila.
Protože strašit od rána do odpoledních hodin a potom večer
nanovo, není žádná legrace. Po těžké a úmorné lopotě ve
škole navštívila naše skupina pohádkových bytostí také
valtický pečovatelský dům, dále pokračovala do domova
důchodců a aby toho nebylo málo, po cestě se zastavila ještě
v mateřské školce a odpoledne v nemocnici.

Mikulášský turnaj
ve stolním tenise
Ve dnech 5.a 6.prosince 2007 zorganizovala naše škola
Mikulášský turnaj ve stolním tenise.
Výsledky v jednotlivých kategoriích byly tyto:
4. a 5. třída:
1. Hladík Jaroslav 4.tř. 2. Karpov Daniel 5.tř. 3. Krůzová Jitka 4.tř.

6. a 7. třída:
1. Novák Tomáš 6.tř. 2. Mikulenka Lukáš 6.tř. 3. Valenta Erik 7.B

8.a 9. třída:
1. Holeček Dominik 8.B 2. Ryšánek Kamil 9.B 3. Burský Michal 9.A

dívky 8. a 9. třída:
1. Urbánková Michaela 8.A 2. Vlašicová Gabriela 8.A 3. Kočárová
Kristýna 8.A

Vítězům gratulujeme!
Mgr. Miroslav Štepaňuk

Vzácná návštěva
6. prosince zavítala na naši školu vzácná návštěva. Na
besedu přišli naši bývalí žáci devátých ročníků. Podělili se
s letošními deváťáky o nové zkušenosti ze škol a učilišť,
s prvními úspěchy a neúspěchy a seznámili budoucí studenty s nástrahami studentského života. Naši žáci se živě
zajímali o podrobnosti z nových škol. Věřím, že beseda
některé naše žáky motivovala ke zlepšení prospěchu a
byla přínosem pro všechny.
Mgr. Soňa Vašíčková
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Proměny města
V seriálu o proměnách našeho města se přesuneme na levou
stranu Růžové ulice, bývalé „Rosenfeld“. Už jsem se zmiňovala o
tom, že ulici tvořily především selské usedlosti. Dnes si budeme
povídat o domě č.75, který patří pani Brumovské.

Pani Brumovská, kdy jste se přistěhovala do tohoto domu?
„To už je dávno, bylo to hned po válce v roce 1945. Bydleli
jsme v Lanžhotě a v odcházející frontě jsme přišli o dům. Náš
dům vyhořel, zbyly z něj jen trosky. A tak nám bylo nabídnuto
přestěhování do Valtic. Nepřišla jsem do Valtic jen s manželem
a dcerou Irmou, ale také s manželovými rodiči, u kterých jsme
v Lanžhotě bydleli. Byla to Marie a Josef Brumovští, kteří nejdříve bydleli na valtické poště. Když jsme do Valtic přišli, tak
dnešní náš dům nebyl prázdný. Bydlela zde rodina Ferdinanda
Jerschabka, která čekala na odsun. Dům byl veliký a tak jsme
se sem všichni docela dobře vešli. Velmi dobře jsme spolu
vycházeli a hospodařili. Bydleli jsme společně jeden rok. Několikrát nám Jerschabkovi po odsunu ještě psali u příležitosti
různých svátků, ale víte jak to pak bylo v padesátých letech.
Museli jsme kontakt přerušit. Jak vypadala tenkrát Růžová
ulice? Byla moc hezká. Na obou stranách byly předzahrádky
většinou s růžemi a před každým domem byla jabloň. Půjčím
vám fotku z roku 1946. Je na ní moje tchýně s porodní asistentkou Stázkou H bnerovou. Bydleli původně spolu v prostorách
pošty. Pak přišlo na poště k nějakým stavebním úpravám a
tak se Brumovští přestěhovali k nám a bydleli s námi do roku
1947. Potom se přestěhovali k dceři Terezii Uhrové do Břeclavi,
která potřebovala jejich pomoc.“

Jen původní úzká okna jsme kdysi vyměnili za trojdílná a letos
za plastová dvoudílná. Domy, které byly vedle nás směrem k
Venerii, byly oba zbořeny. Jestli si dobře vzpomínám, tak tam
bydleli Bartečkovi a vedle Brázdilovi.“

A jak jste tenkrát chodila oblečená?
„Mám fotku jak jdeme z vítání občánků na Městském výboře.
Je to myslím rok 1960. Byla jsem kmotrou Marcely, dcery mé
sestry. Jak vidíte chodila jsem v podlužáckém ženském kroj.
Tento kroj jsem vlastně vyvdala při příchodu do Lanžhota. Já
totiž pocházím ze Slovenska ze Sekul a můj rodný kroj můžete
vidět na fotografii ze svatby mé sestřenice, které jsem byla za
družičku. Náš dům byl typickým příkladem selské usedlosti na
Růžové ulici. Nejprve jsme hospodařili společně s původními
majiteli, pak s manželovými rodiči a pak sami. Ale ne dlouho.
Pak přišla kolektivizace a museli jsme všechen dobytek předat
školnímu statku. Manžel tam pak pracoval až do důchodu a já
jsem pracovala v prádelně na Příční ulici. Dům jsme přestavovali
a upravovali především zevnitř, zvenku vypadá prakticky stejně.

Pani Brumovská, děkuji vám za rozhovor i zapůjčení fotografií.
Doufám, že čtenáře Valtického zpravodaje zaujmou. Přeji vám
hodně zdraví a životní pohody do dalších let.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
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pf 2008 přeje redakce VZ

A ještě malá „Dobrá rada“

Přání

Kamarádka mi nedávno sdělila, že poslechla jednoduchou radu,
kterou našla v nějakém článku v jednom časopise a že konečně
našla klid v duši!
Rada zněla: „Způsob jak dosáhnout vnitřní mír spočívá v tom,
že dokončíte úplně všechno, co jste začali...“
… a tak se doma rozhlídla okolo sebe po tom, co začala a v půlce
opustila. Než vyrazila do práce, dopila flašku červeného, potom
dorazila Baileys, Martini a krabici čokolády… A nedovedeme si prý
ani představit jak je jí teď fajn.

Po kalifornské pláži se prochází chlapík zamyšlený do svoji modlitby, když najednou zvolá: „Pane, splň mi jedno přání!“
Nad hlavou se mu zjeví mohutné temné mračno a zaburácí
hlas boží: „Celý život se snažíš být přímý a čestný, splním ti tvé
jedno přání.“
Chlapík povídá: „Postav mi most na Hawaj, abych se tam mohl
kdykoliv dostat autem.“
Bůh na to: „Tvoje přání je velmi materialistické! Jen si představ s
jakými problémy se takové přání spojuje - pilíře až na dno Pacifiku,
všechen ten beton a ocel, víš, co by to stálo! Dokážu sice toto přání
splnit, ale těžko se mi akceptuje tvoje orientace na světské věci.
Zkus ještě chvilku uvažovat a vyslovit přání, jehož splnění by bylo
pro mě poctou!“
Chlapík se ztěžka zamyslí a po dlouhé chvíli nakonec povídá:
„Pane, přál bych si rozumět ženám. Chci vědět, jak se cítí v hloubce
svého srdce, co mají na mysli, když mě ignorují, proč pláčou, co
chtějí povědět když říkají „NE“ a co si přejí…“
A Bůh odpoví: „A.....na tom mostě chceš mít dva anebo čtyři
jízdní pruhy?“

Pozor! Ne všemi radami je dobré řídit se doslova!

Výzva pro předplatitele
Vyzýváme předplatitele Valtického zpravodaje, aby nejpozději
do konce února zaplatili předplatné na rok 2008, případně
odhlásili jeho odběr.
Předplatné můžete zaplatit v hotovosti u pana Milana Lva nebo
bankovním převodem na účet 154141092/0600 u GEMB. Variabilní symbol platby vám sdělí také pan Milan Lev na tel. čísle
605102210. Stačí však do avisa k platbě udat Vaše příjmení,
případně adresu bydliště a pak nemusíte variabilní symbol
zjišťovat.
Dodáváme, že po výše uvedeném datu bude v případě nezaplacení předplatného donáška Zpravodaje až do zaplacení pozastavena.
Redakce VZ

Doufám, že se Vám přání a tužby Vašich bližních dařilo v
době vánočních svátků aspoň trochu plnit a přeji Vám, aby
se vám to dařilo po celý rok 2008 až 200∞.
Pavlína Vlková, šéfredaktorka

KOPŘIVA
VLASTIMIL
SILNIČNÍ DOPRAVA
691 42 VALTICE-CZ

Tel:/Fax:+420 519 352 281, E-mail: kopriva@valtice.cz
www.valtice.cz/kopriva

Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
vinotek@valtice.cz

KVĚTINÁŘSTVÍ
"DOMÁCÍ TAXI"

Roman HANKE
řezané květiny * hrnkové
květiny * svatební kytice
* smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby
* suchá vazba

Vítězslav Krčka

602 722 322
E-mail:v.krcka@seznam.cz

Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Mikulovská 151
691 42 Valtice
519 352 365

Mikulovská 175, Val ti ce
tel: 519352043

Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 300,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | info@freebone.cz
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXIX.
prodejné, cena 5.- Kč
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