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Soutěž

Radnice

"Nejlépe opravená kulturní památka JmK"

První zmínku o radnici ve Valticích najdeme v literatuře
již v roce 1393. Tehdy stávala na místě dnešní školy. Radnice – sídlo purkmistra, radních a městského rychtáře byla
symbolem výsad a svobod města. Odznakem pravomocí
města byla městská pečeť. Která byla poprvé přivěšena
na listině z 28. října téhož roku a potom již stále užívána.
Městskou samosprávu reprezentovala městská rada, jejichž
počet byl dvanáct a jednotliví členové se střídali po měsíci v
purkmistrovském úřadu. V radnici byla kancelář městského
písaře a purkmistra. Součástí radnice byla i tzv. soudnice,
kde zasedalo městské právo. Po stranách zasedací místnosti
se zvedaly lavice pro konšely – radní, kde v prostřední lavici
na stupínku sedával purkmistr. U stolu, na kterém byl vždy
kříž, svícen a psací potřeby, zapisoval obecní písař jednání
rady.
Městská rada byla každým rokem obnovena – říkalo se
tomu renovace. Stará rada byla povinna 14 dní před renovací navrhovat nových 12 osob a rychtáře. Současně se
zodpovídala za svou činnost a žádala vrchnost o možnost
odstoupení a jmenování nových. Vrchnost vybrala z navržených a dosavadních členů novou radu a za přítomnosti
občanů složila městskou přísahu. Radnice z roku 1393
byla opravena v roce 1564 a sloužila až do roku 1763, kdy
vyhořela do základů.
Tento systém samosprávy trval až do roku 1785, kdy
došlo k reorganizaci veřejné správy a městského zřízení v
rámci josefínských reforem, takže Valtice byly prohlášeny

Město Valtice přihlásilo budovu valtické radnice do soutěže o Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského
kraje roku 2007. Dostala se do užší nominace 15 památek
Jihomoravského kraje. Za umístění na 1. – 3. místě může
město získat finanční odměnu. Podpořte nás i Vy svým
hlasem. Hlasování trvá do 15.2.2008.
Hlasujte kliknutím z titulní strany webových stránek
www.radnice-valtice.cz
Děkujeme Vám za každý hlas.

pokračování na str. 5
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ZASTUPITELSTVO

RADA

KOMENTÁŘ

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. ledna 2008
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení paní Bc. Lucie Klepáčkové zapisovatelkou
dnešního jednání zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města
č. 14 ze dne 17. prosince 2007
3. Odpovědi na dotazy a podněty zastupitelů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
4. Zprávu o činnosti rady města v mezidobí zasedání
zastupitelstva.

par.č. 1665/3 ostatní plocha, komunikace a par.č.
1702, ostatní plocha, komunikace v k.ú. Valtice.
úplatně v částce 10 000,- Kč na dobu neurčitou
a pověření starostky podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene.
12. Podání žádosti k PF ČR o bezúplatné převody všech
zemědělských pozemků v katastrálním území
Úvaly u Valtic ve smyslu § 5, odst. 1, zákona č.
95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby, tj. z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví Města Valtice.
13. Smlouvu o dílo s Urbanistickým střediskem Brno,
spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno na vypracování
změny č. 5 ÚP SÚ Valtice a pověření starostky
podpisem smlouvy.
14. Smlouvu o dílo s Urbanistickým střediskem Brno,
spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno na vypracování
změny č. 3 ÚP SÚ Úvaly a pověření starostky podpisem smlouvy.
15. Dodatek ke smlouvě č. 3/2006 s Farností římskokatolickou Valtice k prodloužení termínu čerpání
půjčky BF Valtice do 1. 6. 2008 a pověření starostky podpisem dodatku.
16. Návrh na uspořádání silniční sítě v k.ú. Valtice a
k.ú.Úvaly, který předkládá SÚS JMK Brno dopisem
ze dne 20.12. 2007.
17. Finanční podíl města na projekt „Úprava a obnova
zeleně ve Valticích“ ve výši rozdílu celkových nákladů a přiznané dotace.
18. Aktivity v rámci Valtice hlavní město vína jako
jednu z nejvyšších priorit města.

II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Ing. Petr Zelinka,
MUDr. Radovan Volejníček, Leona Sobotková.
2. Doplnění programu o bod č. 10 „Projednání otázky
Valtice hlavní město vína“.
3. Program jednání dnešního zasedání.
4. Určení paní Mgr. Slávky Janků a pana Bohumila
Filipa za ověřovatele zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva města.
5. Přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč pro financování
stavby Tělocvična ZŠ Valtice“ v r. 2008, registrovanou ve státním rozpočtu pod evidenčním číslem
2982108565
6. Prodej pozemku par.č. 1587 zahrada v k. ú. Valtice
manželům Evě a Marku Volaříkovým za cenu dle
znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem
kupní smlouvy.
7. Prodej pozemku par.č. 1594 zahrada v k.ú. Valtice
paní Ludmile Podsedníkové za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem
pozemku a pověření starostky podpisem kupní
smlouvy.
8. Prodej pozemku par.č. 3259/5 ostatní plocha,
komunikace firmě Mauting spol. s.r.o. a firmě Petr
Molčík za cenu dle znaleckého posudku a nákladů
spojených s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem kupní smlouvy.
9. Prodej části pozemku par.č. 1215 ostatní plocha,
komunikace v k.ú. Valtice manželům Radku a
Andree Pincelovým za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem pozemku
a pověření starostky podpisem kupní smlouvy.
10. Prodej pozemku par.č. 253/2 zastavěná plocha a
pozemku par.č. 253/3 ostatní plocha v k.ú. Úvaly
u Valtic paní Anně Kolomazníkové za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem
pozemků a pověření starostky podpisem kupní
smlouvy.
11. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Valtice a společností E.ON
Distribuce, a.s. Lannova 205/16 České Budějovice
na pozemky par.č. 1336 ostatní plocha, komunikace, par.č. 1665/1 ostatní plocha, komunikace,

III. Zastupitelstvo město ukládá:
1. Finančnímu výboru posoudit nutnost uzavření
mandátní smlouvy s RENARDS, s.r.o., Brno o zajištění veřejné zakázky MVR -1080005 „Úvěr města
Valtice“.
2. Radě města zřídit komisi pro správu známky Valtice hlavní město vína.
3. Finančnímu výboru zahrnout do návrhu rozpočtu
pro r. 2008 finanční prostředky pro aktivity komise
VHMV.
IV. Zastupitelstvo města pověřuje:
1. Starostku oslovit ředitele NPÚ Praha ve věci odvolání kastelánky valtického zámku.

Ing. Pavlína Vlková v.r.
místostarostka

Ing. Terezie Lvová v.r.
starostka

Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne
18.2.2008 a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice
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Městská policie

pokuty za parkování na výše uvedeném chodníku.
16.1. poskytli strážníci na žádost řidiče, zabezpečovací
zařízení na vozidlo, od kterého byly odcizeny klíče.Dále
byly uloženy blokové pokuty za nezaplacení parkovacího
poplatku.
• 18.1. řešili strážníci řidiče autobusu, který svým stylem
parkování v místní části Úvaly, tvořil překážku silničního
provozu.
• 21.1. poskytovala MěP součinnost Exekučnímu úřadu
Hodonín. Dále byla provedena kontrola veřejného pořádku v Úvalech, na Belvedéru, na Kolonádě a v zámeckém
parku.
• 23.1. byly uděleny další blokové pokuty za porušení
§86/d zák.200/90 sb.
• 28.1. byli strážníci upozorněni místními obyvateli na
poškozené veřejné osvětlení po velkém větru. Tyto závady byly obratem nahlášeny na technické služby města.
Dále strážníci v součinnosti z odborem ŽP monitorovali
stav stromů, jejichž větve zasahují do vozovky a to v
úseku do Úval. Téhož dne byla udělena bloková pokuta
za porušení dopravního značení na ulici Mikulovská.
• 30.1. poskytovala MěP součinnost Exekutorskému
úřadu Hodonín.
Dne 29.1.2008 byla v Průmyslové zóně provedena změna
dopravního značení. Upozorňujeme proto řidiče, aby se dostatečně věnovali této změně. Dále vyzýváme hlavně starší
občany, aby si dávali dobrý pozor, koho pouští do domu
nebo do bytu. Jedná se hlavně o osoby, které nabízejí zboží
k prodeji.
zapsal strážník M. Šesták
•

informace o činnosti - leden 2007
•

•

•

•
•

•

•

2.1. byla provedena kontrola veřejného pořádku v
Úvalech a ve městě. I přes silvestrovské oslavy nebyly
zjištěny vážnější nedostatky.
7.1. byl odchycen na náměstí volně pobíhající pes, který
byl po té předán zjištěnému majiteli. Proto znovu upozorňujeme všechny majitele psů, že jejich povinností je
zabezpečit svoje miláčky tak, aby se netoulali po ulicích.
Dále upozorňujeme, že tito majitelé jsou povinni provézt
úklid, pokud jejich pes vykoná svoji potřebu.
8.1. byli vyzváni někteří majitelé auto vraků, aby tato
vozidla odstranili. Téhož dne byli přistiženi na náměstí
dva žáci místní ZŠ, při kouření. Tento případ není ojedinělý.
9.1. poskytovali strážníci součinnost při smutečním
obřadu na místním hřbitově.
10.1. byl strážníkům předán nalezený řidičský průkaz,
který byl neprodleně předán majiteli. Téhož dne bylo
uloženo několik blokových pokut řidičům, kteří si udělali z nově vystavěného chodníku na ulici Mikulovská
parkoviště.
14.1. byli strážníci vyrozuměni MěP Bystřice pod Hostýnem o nálezu osobních dokladů místního občana. Tato
osoba byla strážníky vyrozuměna, kde si má doklady
vyzvednout. Dále MěP poskytovala součinnost z HP
Valtice, při dopravní nehodě na ulici Mikulovská.
15.1. poskytovala MěP součinnost při odvozu obyvatele
DS do nemocnice. Téhož dne byly uděleny další blokové

Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii
ve vztahu občan/firma – veřejná správa. Slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Projekt Czech POINT přináší občanovi značné
ulehčení komunikace se státem, v některých situacích mu bude stačit dojít na jeden úřad.
Na Městském úřadě Valtice, jako kontaktním místě, má možnost občan, firma či cizinec získat ověřené výpisy z těchto
centrálních registrů: *z katastru nemovitostí, *z obchodního rejstříku, *ze živnostenského rejstříku, *z rejstříku trestů
Před tím než půjdete na úřad, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato
služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento
ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
Úplný výpis Listu vlastnictví vlastnictví (nedostanete ověřený snímek katastrální mapy
– ten vám může nadále vystavit pouze příslušný katastrální úřad)
Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku, každá další stránka 50 Kč
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
Úplný výpis z Obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
50 Kč za stránku
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
IČO (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
50 Kč za stránku
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTU
Co dostanete:
Výpis z rejstříku trestů (nelze vystavit pokud jste se narodili mimo ČR)
Co potřebujete doložit: občanský průkaz
Kolik to bude stát:
50 Kč za stránku
Ověřený výstup – výpis bude občanu/firmě vydán na Městském úřadě Valtice, v kanceláři mzdové účtárny, dveře č.209
a poplatek za výpis zaplatí občan/firma na pokladně Městského úřadu Valtice, dveře č. 203, pokladní hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30
úterý, čtvrtek 8.00 – 11.30
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Poplatky 2008

Kulturní kalendář
Únor

Město Valtice oznamuje občanům výši místních poplatků
pro rok 2008.

LVA ve fotografii - výstava fotografií Jana Haladyho
Termín: únor 2008
Místo konání: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4,
Valtice
Organizátor: Biosférická rezervace Dolní Morava, tel.519352978,
www.fotohalady.cz
Krajský přebor JmK v kuželkách – ročník 2007-2008
mistrovské zápasy družstev TJ Lokomotiva Valtice
Termín: 2.-3.2., 9.-10.2., 16.-17.2., 23.-24.2.2008
Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, tel.519352251, 605102306,
604330267, 739037032
UV barman show - speciální ukázka barmanského umění a celý
večer míchané nápoje od profesionálů
Termín: 15.2.2008 od 20:00 hod.
Místo konání: Kinopolis klubu, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Michala Babičová, tel. 731 157 026
Kurz Duše rostlin - kurz pro duše spřízněné s přírodou
Termín: 15. – 17.2.2008 (začátek 15.2. v 17:00)
Místo konání: Penzion „Diana“, K lesíku 800, Valtice
Organizátor: PaedDr. Zbyněk Šedivý - botanik, Jana Zapletalová -

500,- Kč/osoba - za místní poplatek svozu TKO
300,- Kč - místní poplatek za psa
100,- Kč - místní poplatek za psa, pokud držitelem psa je
plně invalidní nebo starobní důchodce.
Místní poplatky je třeba uhradit na pokladně Městského
úřadu Valtice do 30.dubna 2008.

POSKYTNUTÍ PŮJČKY
Z BYTOVÉHO FONDU MĚSTA VALTICE
V souladu s OZV č.2/2007 ze dne 19.11.2007 je vyhlášeno v termínu od 1. února 2008 do 18.dubna 2008
výběrové řízení na poskytnutí půjček na modernizaci a
opravu bytového fondu.
Žádost musí být předkládána na předepsaném formuláři.
Povinné náležitosti a kritéria pro výběr zájemců o poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou uvedeny v obecně
závazné vyhlášce č.2/2007.
Žádost a OZV č. 2/2007 jsou k dispozici na MěÚ Valtice
na pokladně a také na www.radnice-valtice.cz
Žádost doručte poštou na adresu Město Valtice, Náměstí
Svobody 21, 691 42 Valtice, nebo osobně na podatelnu
MěÚ Valtice (kancelář č. 207) nejpozději do 18.4.2008 do
11,00 hod. (rozhoduje datum doručení)
Ing. Terezie Lvová

aromaterapeutka, tel.777136930, e-mail: janacitadela@seznam.cz

Krojovaný ples
Termín: 16.2.2008
Místo konání: Kulturní dům v Hlohovci
Organizátor: Valtická krojovaná společnost, tel.: 519 352 808,
606 712 128
Kuželkářský turnaj „Memorial Pavla Helešice“ – ročník
2007-2008
Termín: každý týden – vždy pondělí, úterý, čtvrtek, pátek (celý
únor a březen)
Středy rezervovány pro žáky ZŠ Valtice a dorostence z Valtic
a Hlohovce
Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, tel.519352251, 605102306,
604330267, 739037032
Máme jednu z nelepších kuželen s 4-dráhou v ČR!
Dětský karneval - soutěže, dětská diskotéka a překvapení pro
každou masku
Termín: 29.2.2008 od 15:00 hod.
Místo konání: Kinopolis klubu, Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Michala Babičová, tel. 731 157 026

Studenti 3. ročníku
Střední odborné školy vinařské
a
středního odborného učiliště zahradnického Valtice
Vás srdečně zvou na

Školní ples
8. února 2008 v 19.30 hodin
do Kulturního domu ve Staré Břeclavi
Vstupné 150,- Kč

A co nového nás čeká v březnu 2008:
Valtický košt - 1.3.2008 od 10.00 hod. - tradiční přehlídka vín z
Valtic, z okolí a z rakouského příhraničí
Krajský přebor Jmk v kuželkách – ročník 2007-2008 - 1.-2.3.,
8.-9.3., 15.-16.3., 22.-23.3., 29.-30.3.2008
Mistrovství Jihomoravského kraje 2008 v kuželkách – dorostenky - 2.3.2008
Ptáci lednických rybníků - 6.3.2008 - přednáška RNDr. Petra
Macháčka
Velikonoční hudební podvečer - 13.3.2008 – koncert ZUŠ
Valtice
Víkendový seminář o víně - 28. – 30.3.2008 - základní znalosti
o víně přímo v hlavním městě vína
Pokračování Kuželkářského turnaje „Memorial Pavla Helešice“ – ročník 2007-2008

K tanci a poslechu hrají dechová a cimbálová muzika.
Předtančení, ochutnávka vín, bohatá tombola
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Radnice....

Při přestavbě byla nalezena schránka s pamětní listinou z
roku 1764. Schránka byla znovu uložena do věže radnice a
doplněna o nový text, kde jsou zapsaní představitelé města
jako starosta Vincenz Glatz a František Schleps jako ředitel
spořitelny, počet obyvatel, architekt přestavby, občané, kteří
se podíleli na přestavbě a jako obvykle – ceny některých
zemědělských výrobků platné v té době.
V roce 1887 městské zastupitelstvo rozhodlo o stavbě
nové radnice a okresního soudu. Bylo to velmi odvážné rozhodnutí, když uvážíme, že neuplynulo ani 10 let od přestavby. O rozvoj rezidenčního města Lichtensteinu se zasloužil
městský veterinář Karel Haussier. Starostou byl zvolený 6.
října 1885 a v této funkci setrval až do 10. 11. 1917, tedy
plných 32 let. Na výstavbě radnice a soudu nemělo zájem
jen město, ale i sám Lichtenstein. Proto přispěl na stavbu
částkou 50000 zlatých. Nepostavením radnice a současně
okresního soudu hrozilo Valticím pro nedostatek místností
na radnici, že obec spolu s dalšími 24 obcemi (např. Poštorná, Hlohovec, Drasenhofen, Falkenstein, Úvaly, Katzelsdorf,
Chorvatská N. V., Reinthal, Schrattenberg, Wetzelsdorf,
Poysbrunn,…) bude přeřazena do nového soudního okresu
Poysdorf. Z uvedených důvodů proto pokračovala novostavba
velmi rychle. Když uvážíme, že 11. července 1887 se začalo
s bouráním staré radnice č. 20 a ještě vedle stojícího domu
č. 21 a již 17. srpna 1887 se pokládá základní kámen pro
stavbu radnice, zdá se být až neuvěřitelné, že za rok po položení základního kamene, tedy 16. srpna 1888 byla stavba
vysvěcena a stavitelem Janem Drechslerem předána do
užívání. Na slavnostním otevření měl hlavní slovo starosta
Karel Haussner, který kromě jiného poděkoval knížeti Janu
II. Z Lichtensteina. Náklady na novou stavbu byly vyčísleny
na 125 tisíc zlatých, sám kníže přispěl 50 tisíci a městská
spořitelna 20 tisíci zlatých.
Osobnost starosty Karla Haussnera by si zasloužila samostatnou stať. Snad se dějepisci k této významné osobě ještě
někdy vrátí. Kromě toho, že se zasloužil o postavení radnice,
nemalý podíl měl i na dalších potřebách pro město. Tak v
roce 1909 se zasloužil o to, že město dostalo meteorologickou stanici I. stupně pro zemědělskou školu, v roce 1910 byl
do města zaveden telefon, v lednu 1914 bylo v zahradním
sále hostince HAGE (dnešní Besední dům) otevřeno kino a
ještě v témže měsíci se začíná výstavba městské elektrárny
na Lázeňské ulici. Začala I. světová válka. Dne 2. srpna 1914
odešlo do války 200 občanů. Starosta Karel Haussner se loučil se svými spoluobčany slovy, že válka brzo skončí. Bohužel
pravda byla jiná – válka byla zdlouhavá a krutá. Starosta se
konce války nedočkal. Zemřel 10. listopadu 1917 ve věku
74 let. Řekneme-li, že vedl město vzorně celých 32 let, pak
je ocenění jeho práce, kterou pro město vykonal, skutečně
jen formální. Jako v roce 1905 u příležitosti 300 let trvání
nemocnice Milosrdných bratří byli Heribertus Kalný a převor
Anastacius Zelenka za zásluhy o město a okolí jmenováni
čestnými občany města – nejméně toto ocenění si zasloužil starosta Karel Haussner. Bohužel - ani na tuto poctu si
následníci Haussiera, ani jeho spoluobčané nevzpomněli.
Jeho nástupcem se dne 3. ledna 1918 stal první radní Jan
Svoboda.
Skončila dlouhá a krutá válka a dochází k rozpadu Rakouska-Uherska. Některé národy Evropy snad po mnoha
staletích dostávají svůj stát a konečné vyřešení některých
hraničních problémů. Československá vláda požadovala
úpravu moravsko-dolnorakouské hranice a žádala o území

pokračování ze str. 1
za tzv. ochranné město s regulovaným magistrátem, což pro
město znamenalo menší závislost na vrchnosti. Magistráty
vykonávaly funkci nejen správní a politickou, ale město bylo
i soudní instancí – tehdy nejnižší článek v soudní instanci.
Veškerá moc se octla v rukou úředníků – byrokratů. Nastoupení placených zkušených úředníků přineslo pokrok.
Z prvních syndiků (úředníků) ve městě je možno jmenovat
Antonína Nehmera, Jana Breitera či Aloise Berana. Městské
obyvatelstvo ve Valticích řídil nově vytvořený magistrát a pro
obyvatelstvo poddaných městeček a vesnic jako Hlohovec,
Charvatská N. V., Úvaly, Poštovná, Schrattenberg, Katzelsdorf a Reinthal byl ve Valticích zřízen vrchnostenský úřad.
Město po staletí sužovaly požáry jako například v roce
1661 nebo 1726. Jeden z největších požárů postihl město v
roce 1763, kdy za oběť tomuto živlu padlo 88 domů včetně
radnice. Nová výstavba města se uskutečnila velmi rychle,
o tom svědčí i to, že nová radnice byl postavena již v dalším
roce 1764 na místě dnešní radnice v šířce jednoho domu,
tedy 30 kroků na místě zbouraného domu č.20. Tuto skutečnost dokládá i pamětní listina vložena do schránky ve
věži radnice, kde je uvedeno, že dne 11. října 1763 vypukl
ve městě požár, při kterém lehlo 88 domů včetně radnice.
Pomoc při obnově města, zejména radnice, poskytl kníže
Josef Václav z Lichtensteina potřebným stavebním materiálem a dalších 20 jmenovaných řemeslníků a živnostníků
města. V pamětní listině byly uvedeny i ceny základních
zemědělských produktů platných v té době. Schránka s

uvedenými údaji byla uložena do radnice dne 6. července
1764 na věčnou památku.
Dne 18. června 1878 se městská rada usnesla o přestavbě
radnice podle předložených dokumentů z prostředků spořitelny, která byla založena ve Valticích již 25. května 1868 a
neměla své stálé sídlo. Přestavba započala v červenci 1878
a ke konci září byla přestavba ukončena. Během přestavby
sídlila radnice a spořitelna v sousedním obecním hostinci.
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na Moravském poli o výměře 560 km2 se 78000 obyvateli,
a to z důvodů etnografických, kde na sklonku 19. století žily
početné skupiny české a slovenské menšiny. Jednalo se o
obce Cahnov, Bernhardsthal a Ranšpurk. Tato vidina se velmi
rychle ztratila a mírová konference schválila valticko, takže
10. září 1919 v Saint Bermain en Laye v Paříži definitivně
stanovila nové státní hranice. Tímto však spory mezi ČSR a
Rakouskem neskončily.
Radnice dne 22. prosince 1919 vypracovala tzv. „Pamětní
spis“ pro udržení Valtic u Rakouska, který byl zaslán dolnorakouské vládě. V tomto spise se uvádí, že je ochotná
pro udržení Valtic vybudovat železnici z Lednice do Sedlece. Dále pak uvádí důležitost Valtic pro zásobování Vídně
potravinami, protože lichtensteinský velkostatek patří k
nejvýznamnějším velkostatkům v Rakousku. Statek dodával měsíčně 45 tisíc litrů mléka, 70 vagónů obilí ročně,
160 ks hovězího dobytka, 500 vagónů cukrovky pro vzpomenutý cukrovar v Cahnově, ale i velké množství zeleniny,
ovoce a vína. Pamětní spis neopomněl zdůraznit význam
zemědělské školy a nemocnice pro Rakousko.
10.-12.ledna 1920 se v Praze schází česko-rakouská komise, aby znova jednala o hraničních otázkách. Rakouská
delegace znovu žádala o vrácení Valtic a Úval. Vedoucí delegace Dr. Karel Renner, rakouský kancléř – rodák z Dolních
Dunajovic a pozdější rakouský prezident, však neuspěl. Pro
neshody bylo jednání přerušeno a odloženo na 5.-7. března
na radnici do Valtic. Vedoucí československé delegace Dr.
Bobek tehdy řekl, že změna hranic by byla možná jedině
kompenzací za jiná území a místo Valtic a Úval požadoval
Reinthal, Bernhardsthal a Ranšpurk. Z toho je patrno, že
Československo mělo stále zájem o území na Moravském
poli. Tento návrh však rakouská delegace odmítla.
Saintgermanská mírová smlouva nabyla platnost 16.
července 1920, tj. rok po podepsání protokolu. Z Vídně telefonoval do Valtic státní tajemník, Dr. Erwin Weiss, že město
je pro Rakousko ztraceno. V této době je starostou Mattjias
Nistler a zástupcem Franz Kippes. 30. července 1920 se na
radnici konala „dojemná slavnost“. Zástupci obcí soudního
okresu Valtice se přišli rozloučit se zástupci bývalého okresu
a města. Starosta Nistler poděkoval sousedním obcím za
dosavadní vzájemnou spolupráci a za účast na smutném
osudu města. Místostarosta Kippes zdůraznil, že hranice je
nerozděluje a jednou zase budou ve společném státě. Jakoby
předvídal, že Hitler je opět spojí. Valtický farář Tichtl řekl, že
rakouská delegace při jednání nebyla dost důrazná.
Pak už šlo všechno velmi rychle. 31. července 1920 se konalo převzetí Valtic a Úval našimi státními občany. V 8 hodin
se shromáždilo obecní zastupitelstvo, v 9 hodin vstoupila
do města četa četníků. Pak byla na radniční věži vztyčena
československá vlajka. Československá přejímací komise,
vedena okresním hejtmanem Navrátilem z Mikulova, rozpustila zastupitelstvo, ale současně byl dosavadní starosta
Nistler jmenován vládním komisařem pro město. Úvalský
starosta Simon Wenzel se rovněž stal vládním komisařem
a členové rady se stali členy vládních komisí. Oba komisaři
složili slavnostní slib o zachování zákonů a předpisů Československé republiky. Odpoledne přijel do města zemský
hejtman Černý z Brna, aby se přesvědčil o průběhu převzetí
moci. Tím byl celý akt ukončen. Tak československá státní
správa ukázala svoji velkorysost a demokratickou snášenlivost. Chybou celého aktu bylo, že Valtice i Úvaly byly připojeny

k Československu bez písemné rozluky. Tato nedůslednost
naší vládní komise zavinila to, že mnoho písemností se nachází v zemském archívu pro Dolní Rakousko ve Vídni.
Tato správa města trvala do 8.září 1923. První volby pro
připojení Valtic k ČSR se konaly 16. září, kde české politické
strany získaly již 6 mandátů, to je 20% a 29. září byl starostou zvolen opět Nistler – tedy němec a místostarostou
rovněž němec, učitel Franz Kippes. Druhé volby proběhly
na radnici 16.října 1927 a starostou byl zvolen zase Nistler
a zástupcem Kippes.
Dne 28.června 1928 navštívil město T.G.Masaryk, aby
se stal čestným občanem Valtic. I když němci znali podíl
Masaryka na připojení Valtic k ČSR, byl slavnostně přivítán
i německými občany.
V témže roce se uskutečnily volby do okresního zastupitelstva v Mikulově, kam byl zvolen i starosta Nistler, který
odstoupil z funkce a novým starostou byl zvolen 12.února
1929 Kippes. Nic lepšího si Valtice nemohly přát. Kippes
byl velmi schopným pokračovatelem svého předchůdce a
což bylo na tu dobu velmi důležité – zachoval si velmi dobrý
přístup k čechům. Třetí volby zažila radnice 8.listopadu
1931, kdy se starostou stává opět Kippes. Zdá se, že tyto
volby měly být poslední nadějí v klidné soužití obou národností ve městě.
Tyto naděje se zhroutily v roce 1933, kdy se k moci v Německu dostává Adolf Hitler. A tak volby v roce 1935 se staly
prvním vážným náznakem rozchodu obou národností. Byl
konec poklidného života ve městě. Nenávist a pocit německé
nadřazenosti nabýval na vrcholu. Do úplného nástupu fašismu mělo město prožít ještě dvě významné události. Návštěvu
prezidenta Edvarda Beneše. Dne 6.června navštívil Valtice
prezident Dr. Edvard Beneš, aby se stal čestným občanem
města. Ta druhá událost byla však již velmi smutná. Přes
všechna vyhrocení se sešli obě národnosti naposledy na
náměstí na smuteční tryzně za zemřelého T.G.Masaryka dne
21.září 1937. Touto společnou akcí byla definitivně pohřbena
spolupráce obou národností.
To nakonec ukázaly poslední volby, které se konaly 29.
května 1938 v podobě nátlaku na české občany. Tragickou
postavou v této době byl dosavadní starosta Kippes. Pro
svůj rozumný postoj k českému obyvatelstvu nebyl kandidován a u pocitu nevděčnosti a křivdy náhle zemřel ve
věku 64 let dne 5.6.1938 na srdeční mrtvici. Celá ironie
jeho osoby byla v tom, že ještě dne 30.července 1920 na
smutečním rozloučení s obcemi soudního okresu Valtice
projevil hlubokou víru tím, že není daleko doba sjednocení všech němců a zemřel v době, kdy se naplňovalo toto
proroctví.
Již 17.6.1938 se stal novým starostou Leopold Weis,
arogantní sedlák, který měl odpor ke všemu českému a
který velmi málo rozuměl městským problémům.
Vrcholem tragedie Valtic byl 8. říjen 1938. Na náměstí
se shromáždily davy němců, aby přivítaly německé vojsko.
Pro nás děti to byla neobvyklá podívaná, i když jsme vůbec
nevěděly, co se to vlastně stalo. Toto jsme však aspoň
trochu vnímaly dne 25.října, kdy byly všechny české školy
zavřeny, spolky zrušeny a zabaven jejich majetek. Válka
se přibližovala rychlými kroky. Valtice se opět na dlouhou
dobu staly německým městem.
Dipl. Ing. V. Komoň
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

BIO POTRAVINY
mouka, celozrnné těstoviny, rýže, kuskus, olivový olej,
palmový cukr, třtinová melasa,
datlový sirup, 100% šťávy, pomazánky, 100% kakao,
čaje, čokolády...
Otevřeno:
úterý – pátek 9:00 -12:00 hod. 13:00-17:00 hodin
sobota 9:00 -12:00 hod.

... „tuto planetu jsme nezdědili po předcích, ale máme
ji půjčenou od svých dětí“…
Téma na měsíc únor: BIO známé – neznámé?
Co je to BIO
V současné době se na trhu objevuje stále více výrobků s
označením BIO. Jde o produkty ekologického zemědělství,
potraviny vypěstované bez použití chemie, bez geneticky
manipulovaných organismů (GMO free) a jiných negativních
prvků. Pro biopotraviny je charakteristická jejich KVALITA,
LEPŠÍ CHUŤ A VŮNĚ. V ekologickém zemědělství má ochrana zdraví člověka – spotřebitele a kvalita potraviny přednost
před kvantitou. Výhod BIO produktů je mnoho, uveďme asi 3
nejzásadnější:
Pozitivní vliv na zdraví člověka
Konzumací biopotravin nezatěžujete svůj organismus cizorodými látkami (rezidua pesticidů, GMO a další), u niž se
předpokládá negativní vliv na naše zdraví. Množí se také hlasy,
které dávají do souvislosti nárůst alergií v lidské populaci s
konzumací konvenčních (běžných, ne ve kvalitě bio) potravin.
Jeden příklad za všechny: Řadu let ekologičtí aktivisté varovali
před používáním masokostní moučky pro krmení býložravců.
Odbornicí veřejnost uklidňovali, že žádné nebezpečí nehrozí.
Pak propukla BSE (tzv. nemoc šílených krav) a lidé začali
umírat na Creutzfeldt-Jakobovou nemoc (lidská obdoba BSE).
Podobná situace je dnes s GMO, preventivním krmením zvířat
antibiotiky apod.
Biopotraviny (na rozdíl od běžné produkce) neobsahují GMO,
herbicidy, pesticidy, antibiotika či jiné negativní příměsi.Volba
biopotravin je volba lepšího zdraví pro naše rodiny.
Živá planeta našim dětem
K životu lze přistupovat dvojím způsobem. Někteří volí styl
„po mě potopa“! Naštěstí stále více lidí si uvědomuje, že jsme
tuto planetu nezdědili po předcích, ale máme ji půjčenou od
svých dětí. Jsme spoluodpovědní za stav, v jakém je dnes i za
stav, v jakém bude za deset až dvacet let. Stávající konvenční
zemědělství produkuje potraviny neudržitelným způsobem.
Výsledkem jsou stále se zvyšující dávky hnojiv, znečišťování
vodních zdrojů, poškozování přírody a následně i našeho zdraví
a zdraví našich dětí. Tento systém nezměníme, ale můžeme
začít sami u sebe.
Cena biopotravin
Cena bioproduktů je asi o 25-30% vyšší než cena běžných potravin, přesto nás vycházejí daleko levněji, než-li konvenční potraviny. Od poloviny minulého století byli zemědělci podporováni
ve „výrobě“ obrovského množství jídla s co nejmenšími náklady.
To si vyžádalo zásahy do zemědělství v podobě umělých hnojiv,
růstových hormonů a jiných chemických přípravků. Následovala
řada problémů a ekologických katastrof (např. náklady na odstranění BSE stály v Británii 4 miliardy liber, u nás jde hlavně
o čištění vod). Jejich odstraňování je placeno z naších daní,
ale nepromítá se do ceny konvenčních potravin. Biopotraviny
vyjdou levněji nejen státní pokladnu, ale i nás. Vždyť jak vyčíslit
naše zdraví nebo předčasně ukončený život? Pamatujme na to
při nákupu a rozhodování se mezi konvenční a biopotravinou.
Volba Biopotravin je volba nižších nákladů.
Leona Robotisová
člen Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO
( čerpáno z literatury COUNTRY LIFE)

Valtice, Pod Rybníčkem 913

Odvolání kastelánky
Reaguji tímto na článek v deníku Rovnost z 5.1.2008 o
odvolání kastelánky z valtického zámku.
Od nástupu Ing. Dariny Horké do funkce začalo docházet k
pozitivním změnám. Jak již bylo v článku uvedeno, jedná se
o zprovoznění nejstaršího osobního výtahu v republice, nález
posuvných dveří z chodby do sálu, obnovení bylinkové zahrady
po mnoha desetiletích, snaha znovu zpřístupnit další zajímavé
sklepní prostory pro veřejnost, do budoucna zřízení expozice
barokních pláten. Pro mne, valtického občana, je potěšující,
že se opět začalo jednat o opravě barokního divadla. Paní
kastelánce se také podařilo za necelé tři roky sehnat nemalé
finanční částky.
Pokud se vedení Národního památkového ústavu zdá činnost
Ing. Horké nedostačující, bylo by možná zajímavé slyšet názory
turistů, kteří si prošli valtický zámek před osmi či deseti lety a
nyní. Nechápu stanovisko vedení památkové správy zrovna v
době, kdy se náš zámek stává stále zajímavějším pro návštěvníky, také zásluhou dobré práce kastelánky. Každý pracovník
má při nástupu do funkce na nové, zatím neznámé, pracoviště
zpočátku určité problémy. V tom případě bych očekával radu a
ne útok formu anonymních dopisů. Pokud má toto neférové jednání některých kolegů větší váhu, než dobře odvedená práce,
pak je postoj nadřízených pracovníků přinejmenším podivný.

Vím, že personální změny nejsou v kompetenci obce, ale
zaměstnavatele. Jsem ale přesvědčen, že jako občané Valtic
máme plné právo vyjádřit se k této problematice. Je to totiž
naše město, náš zámek a my tady žijeme. Proto nás tyto dost
nepochopitelné změny nemohou nechat lhostejnými. Že se
nejedná jen o můj subjektivní názor, mi potvrdilo několik spoluobčanů a kamarádů, kteří si rovněž myslí, že Ing. Horká je ve
své funkci perspektivní a jako kastelánka by měla zůstat už i
proto, aby mohla realizovat všechny již započaté a plánované
akce, které jsou prospěšné nejen pro zámek, ale pro celé
město.
Josef Pouchlý

Téma na měsíc březen: Celozrnná rýže
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Z 38 budoucích prvňáčků se dostavilo 33 dětí, pět
se jich ze zdravotních a jiných důvodů k zápisu nedostavilo - zapsáni mohou být v náhradním termínu (do
15.února). Dva rodiče zvažují odklad školní docházky.
Zápis proběhl v příjemné, přátelské atmosféře, děti byly
dobře naladěny a prokazovaly ochotně svou připravenost na
vstup do „velké školy“. Velký zájem byl také o Písmenkov.
Tuto tradiční akci naše škola pořádá pro nastupující prvňáčky
a jejich rodiče ve dvou dnech, těsně před nástupem do školy.
Věříme, že nastupujících prvňáčků bude dostatečný
počet, abychom mohli bez problémů otevřít dvě třídy.
Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy

ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE

Předškoláci na návštěvě
Naši malí předškoláci navštívili první
třídy. Bylo to 24. ledna. Přišli se podívat,
jak vlastně vypadá opravdová škola a co je
v ní čeká. Prvňáčci se na ně pečlivě připravili a předvedli jim, co se už naučili. Společně si zazpívali a
zarecitovali. Na památku si odnesli od prvňáčků obrázek. Po
společně strávené hodince ve třídách se odebrali do školní
jídelny na oběd. Plni dojmů se poté vrátili do školky. Až je rodiče přivedli k zápisu, nešli už do neznáma. Těšíme se na ně.
Mgr. Božena Janečková

Školní laťka
Ve středu 23.1.2008 se ve škole uskutečnila soutěž ve skoku vysokém. Závodilo se ve dvou věkových kategoriích: Mladší
žáci a žákyně, tj. 3., 4. a 5. ročník ZŠ a starší žáci a žákyně, tj.
6. – 9. ročník ZŠ. V mladší kategorii spolu soupeřily 3 dívky a
15 chlapců, ve starší kategorii potom 7 děvčat a 15 chlapců.
V kategorii mladších žákyň bylo o medailistkách rozhodnuto od počátku, šlo tedy jen o rozdělení konkrétních stupňů.
Po zdolání laťky ve výšce 100 cm se vítězkou stala Renata
Vystrčilová před Kateřinou Klepáčkovou a Jitkou Krůzovou.
Ale už v kategorii mladších žáků došlo na zajímavou koncovku. Na výšce 115 cm zůstali v soutěži pouze 3 závodníci,
přičemž úspěšný byl nakonec pouze jeden z nich. V souboji
o druhé místo pak dosáhli dva soutěžící nejen shodné výšky,
ale i shodného počtu pokusů a muselo tedy dojít na tzv. rozeskakování. V něm byl nakonec úspěšnější Adam Polášek
před Miroslavem Baxou, vítězem se stal Tomáš Jermer.
V kategorii starších dívek byla situace o poznání klidnější. Hned v úvodu se vyprofilovaly tři kandidátky na
medaile a bylo jen otázkou, jak si je rozdělí. Z vítězství
se nakonec radovala s výškou 125 cm Hana Jasenská
před Markétou Grbavčicovou a Andělou Kováčovou.
A na řadu přišlo velké finále v podobě soutěže starších chlapců.
Tady byla situace od počátku notně nepřehledná. Někteří závodníci takticky oddalovali vstup do soutěže (což se mimochodem
nakonec ukázalo jako rozhodující v souboji o druhé místo),
někteří si dávali na čas a postupné výšky zdolávali až na třetí
pokusy. Do užšího finále tak s výkonem 140 cm postoupili Filip
Vokáč, Miroslav Ivan, Jaroslav Nešpor, Vojtěch Hříba, Filip Kouba a
největší favorit soutěže Jakub Novotný, držitel týden starého „novodobého“ rekordu školy. A hned na následující výšce se rozhodlo
o držitelích medailí. V souboji o druhé místo byl nakonec díky
menšímu počtu pokusů v soutěži úspěšnější Miroslav Ivan před
Filipem Vokáčem, suverénním vítězem se stal Jakub Novotný.
Ten postupně vylepšoval svůj vlastní rekord. V dramatické koncovce vždy na třetí pokus nakonec zdolal laťku ve výšce 158, 160
a 162cm, čímž vylepšil desetileté maximum naší školy. Gratuluji.
Mgr. Adam Jan Polášek

Zápis
Pondělí 28.1.2008 byl pro řadu valtických předškoláků slavnostní den – proběhl zápis dětí do 1. třídy.

Dne 29. února 2008 v 15.00 hod.
pořádá
naše základní škola společně s Disco clubem Kinopolis

KARNEVAL
Akce se uskuteční v prostorách Kinopolisu.
Program budou zajišťovat žáci základní školy, kteří se
určitě postarají o nejedno překvapení!
Máte se na co těšit a my se těšíme na Vás!!!
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BLEŠÁK…

Poděkování

V minulém čísle jsme Vás informovali o práci Parlamentu na
naší základní škole. Jeho náplní je také organizování různých
akcí. Jednou z nich byla dne 23. ledna organizace Blešáku. Každý
si pod tímto názvem může představit (a jistě představuje) něco
jiného. Můžu Vás uklidnit – šlo o menší trh, na kterém prodávali
žáci buď své výrobky, nebo hračky, které ještě jsou v dobrém
stavu a mohou někomu posloužit. Celé odpoledne zde bylo
živo, tak jak na správném tržišti. Na své si přišli jak prodávající,
tak nakupující. Kdybyste se někdy chtěli také podívat a něco
nakoupit, máte možnost, určitě budeme Blešák ještě pořádat!

•

•

Vedení školy děkuje panu J. Štockmannovi za provedení odborných prací v naší tělocvičně. Jejím uzamykatelným zajištěním a zhotovením regálů pro potřeby mimoškolních složek
se značně omezila možnost poškozování tělovýchovného
nářadí a náčiní. Zakoupením potřebného materiálu finančně
zabezpečil pan Petr Molčík. Oběma rodičům našich žáků ze
srdce děkujeme.
Žáci 1. A děkují rodičům Sašky Haniczové za nový koberec do
své třídy.

V Národním vinařském
centru se sháněly židle

Charita
V době, kdy jedním z často diskutovaných společenských témat je
vulgární vyjadřování, obhroublé chování a vandalismus školní mládeže, nás potěšil dopis paní Jagošové Hany z Oblastní charity v Břeclavi.
Dovoluji si část dopisu ocitovat: „Chtěla jsem vám poděkovat za to,
jak máte úžasné žáky a pěstujete v nich sociální cítění. Opravdu můžete být na vaši školu hrdí. Tito žáci se dobrovolně zúčastnili Tříkrálové sbírky a pomohli takto lidem, kteří si sami pomoci nemohou.“
Učitelé valtické školy děkují Jakubu Machálkovi, Lukáši Szilagymu, Lukáši Jíchovi, Karolíně Rudolfové a Nikole Ivanové a také
jejich rodinám.
Mgr. Yveta Rylichová

Na valtickém zámku v Národním vinařském centru se ve středu
23. ledna uskutečnila přednáška pana Bohumila Vurma Hieronymus Bosch. Jak už napovídá titulek tohoto článku o přednášku byl
velký zájem. Snášely se židle z přilehlých kancelářských prostor,
neboť přednášku navštívilo skoro 70 lidí. A kdo že zaujal posluchače více? Těžko říci zda Bohumil Vurm, který ve spolupráci s
Ing. Zuzanou Foffovou pro nás připravil tuto perfektní přednášku
anebo Boschovy dokonalé obrazy plné symboliky. Vurm a Foffová
s použitím projekce zobrazili nejznámější Boschova díla jako je
Zahrada pozemských rozkoší, Fůra sena, Pokušení sv. Antonína,
Poslední soud, Marnotratný syn, Kejklíř a atd. Bohumil Vurm nám

Školní ples
Dne 25.1.2008 se uskutečnil v hotelu Hubertus tradiční
školní ples. Klub rodičů a přátel školy (KRAP) pod vedením
pana Ing.J.Hladíka a paní. Mgr.M.Nedělové a za pomoci
řady obětavých rodičů našich žáků - G.Kadlčíkové, V.Petrové,
M.Grbavčicová, J.Kellnerové a dalších připravil pro návštěvníky
plesu krásné prostředí s pestrým kulturním programem, bohatou tombolou a úžasným půlnočním překvapením. K tanci
hrála již osvědčená skupina Raffael, celou akci moderoval Jiří
Sup. Za přípravu kulturního programu děkujeme také vystupujícím žákům a jejich vedoucím - Ing.L.Kománkové a L.Polákové.

ukázal svoji základní orientaci v Boschových obrazech a i to co
bylo inspirací autora. Ale současně podotkl, že neexistuje žádný
přesný a vyčerpávající předpis, co která postava na jeho obrazech
znamená. Poukázal na hlubokou vnitřní příbuznost s tarotem. V
závěru své přednášky konstatoval: „Bosch je malířem lidské duše.
Jeho obrazy jsou dodnes předmětem spekulací týkajících se jejich
smyslu a obsahu.“
Bohumil Vurm disponuje velkou zásobou teoretických poznatků
nejen z historie renesančního malířství, ale také velkou měrou
intuitivního vhledu do Boschovy tvorby. Není proto divu, že posluchače zaujal do té míry, že se dotazovali, kdy a o čem bude
další přednáška. Pan Vurm nejen že přislíbil další přednášku, ale
vybrané dobrovolné vstupné věnoval Muzejnímu spolku na vydání
nové pohlednice.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

Všem, kteří se na přípravě plesu jakkoliv podíleli a přispěli k
jeho bezproblémovému průběhu, velice děkuje a již dnes se těší
na další
vedení školy
P.S. fotografie z plesu jsou k nahlédnutí na www.zs.valtice.indos.cz
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Proměny města

Odešel pan Václav Zechmeister

Dnes se podíváme na další dům v Růžové ulici a to je
dům číslo 73 sousedící s domem paní Brumovské. Na
tomto domě bydlela rodina Johana Leimbacha, pánského
kočího. Jednalo se o usedlost s 11 ha půdy. Pan Leimbach
měl ženu Kateřinu a syna Ernesta. V domě pak žil ještě
Ferdinand, Josefina a Katherina, ale o těchto obyvatelích
nic zatím nevíme.
Paní Brumovská vzpomíná: „Velmi dobře jsem znala paní
Leimbachovou, která sloužila na zámku. Přesně nevím co
tam dělala, ale byla to bohatá rodina. Paní Leimbachová
byla velmi ráda, když jsme se v roce 1945 přistěhovali. Již
třikrát totiž byla vykradena a bála se, že ji zase někdo z těch
nenechavých poválečných zlatokopů navštíví. Měla krásné
kožichy i jiné drahé oblečení. Když pak odcházela z Valtic,
nic moc si sebou vzít nemohla. Uložila si nějaké věci u nás
na půdě. Nikdy se však pro ně nevrátila. Nakonec si pro ně
přišel jeden celník a tvrdil, že jí to předá, ale jak to dopadlo
jsem se nikdy nedozvěděla.“
Paní Bartošová vzpomíná: „Po odsunu Leimbachových
se na dům přistěhovala rodina Šromova. Dům ale nebyl v
moc dobrém stavu. Přesto tu Šromovi nějakou dobu bydleli.
Měli tři děti. Staňu, který odešel k francouzským legíím a
pak se ve Francii oženil. Svoji ženu Francouzku si přivedl
na tento dům. Měli spolu dceru Katku. Paní Šromové se
však ve Valticích nelíbilo a po čase odešla zpět do Francie.
Druhý syn pana Františka Šroma, Jenda, odešel pracovat
na Ostravsko do dolů. Pak na domě bydlela i jejich dcera
Marie, provdaná Poljaková, která pracovala v nemocnici
jako vrátná. Panu Šromovi byl později přidělen dům na
Břeclavské ulici. Byla to bývalá kovárna, která byla v lepším
technickém stavu než dům na Růžové. Pak snad na domě
bydleli a hospodařili manželé Jindřich a Marie Trčkovi. Ti
se pak z Valtic odstěhovali a dům byl přidělen pani Marie
Kminiakové, která pocházela ze Slovenska a žila s nějakým
četníkem (Záhonský?), ale ten brzy zemřel a ona se z domu
odstěhovala.“
V roce 1968 si dům koupil jako „zbor“ pan Vilém Celnar,
který byl vodoinstalatérem, s manželkou Augustinou, rozenou Bajerovou. Původní nízký selský domek Celnarovi zbořili
a postavili nový patrový dům posunutý z původní stavební
čáry směrem do dvora. Dnes dům patří Ivě a Gustovi Celnarovým, kteří dům přebudovali a v přízemí vytvořili penzion.

přítel a příznivec Muzejního spolku Valtice.

Sponzorsky se podílel na akcích spolku. Ráda bych
připomenula zejména listopad roku 2002, kdy propůjčil
svůj vinný sklep a daroval víno k pohoštění kvarteta Brněnských hornistů, členů Brněnské filharmonie, u příležitosti
premiéry Valtické znělky na zámečku Rendezvous.

Čest jeho památce
Je škoda, že se nám nepodařilo zatím sehnat fotografii
tohoto domu před zbořením. Máte-li někdo starou fotografii
pravé části Růžové ulice rádi by jsme si pro archivaci tento
snímek okopírovali.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
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Sdružení Vinaři Valtice 2000
pod záštitou starostky Valtic,
hlavního města vína,
zvou na
9. ročník Valtického koštu

Informace
o životě v našem městě posílané prostřednictvím SMS zpráv
Vážení spoluobčané,
téměř rok a půl dostává řada z Vás důležité informace o životě v
našem městě prostřednictvím SMS zpráv na Vaše mobilní telefony.
Za tuto dobu jsme Vám poslali téměř 12 tisíc zpráv a k 15.lednu
letošního roku bylo přihlášeno k odběru těchto informací celkem
247 občanů. Všechny zprávy, které od nás dostáváte, jsou Vám
posílány zdarma.
V letošním roce budeme v posílání SMS zpráv i nadále pokračovat. Některé informace bychom Vám chtěli posílat podstatně
adresněji – například informace o plánovaných odstávkách, či
nenadálých výpadcích v dodávkách elektrické energie, plynu či
vody v konkrétních ulicích, nebo částech města. Řada z Vás je
však v adresáři, ze kterého SMS zprávy posíláme, uvedena postaru
pouze pod telefonním číslem nebo jménem, bez údaje o Vašem
bydlišti. Tento stav bude nutné postupně změnit. Aby se tak stalo,
prosíme Vás o následující spolupráci.
1. K 31. lednu budou z databáze občanů pro posílání SMS zpráv
smazány ty záznamy, u kterých nebudou uvedeny všechny
údaje, tj. příjmení, jméno a název ulice včetně popisného
čísla.
2. Abyste zjistili, zda jste v adresáři přihlášeni správně, zašlete
po 1. únoru ze svého mobilního. telefonu na číslo 9007703
SMS zprávu v tomto tvaru: JMK VALTICE INFORMACE STAV
3. Během několika minut obdržíte ze systému zpětnou informaci,
zda jste přihlášeni, či nikoliv.
4. Pokud obdržíte informaci, že nejste přihlášení, je potřeba
abyste se přihlásili správným způsobem znovu. Tedy pošlete
opět na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera
VALTICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO
POPISNE (můžete psát i malými písmeny, vše ale pište bez
diakritiky). Příklad SMS zprávy: jmk valtice informace ano
novak stepan*krizikova*20
5. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do
seznamu odběratelů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby
Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do
integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů
jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.
Cena odeslané SMS zprávy na telefonní číslo 9007703 je 3,- Kč
(vč. DPH).
A ještě jedna důležitá informace: Abyste si mohli udělat konkrétní představu o tom, jaké informace Vám budeme na Váš
mobilní telefon posílat, na webových stránkách naší radnice www.
radnice-valtice.cz najdete v levém menu nový odkaz s názvem „Zasílání SMS zpráv“. Po kliknutí na něj se Vám vždy aktuálně zobrazí
přehled SMS zpráv, které jsme poslali v posledních 3 měsících
včetně kompletního návodu k přihlášení se k odběru informací
pomocí SMS zpráv.
Dále bychom Vám chtěli připomenout, že odběr SMS informací
je pro Vás zcela dobrovolný, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit
odběr informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera VALTICE mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Jen samé dobré informace Vám přeje starostka města Valtice
Ing. Terezie Lvová, v.r.
________________________________________
Partnerem projektu je Jihomoravská plynárenská, a.s.
Službu technicky zabezpečuje KONZULTA Brno, a.s., horká linka
541 128 530, hotline@sms-operator.com.
(Pro operátora Telefónica O2 je služba zajišťována ve spolupráci
se společností Tanger computersystems, s.r.o.)

kdy : sobota 1. března 2008 od 11:00 hod – 23:00 hod
kde : Víceúčelová hala SVIŠ na Střelecké ulici
_______________________________________________
Vážení milovníci a znalci valtického vína,
přijměte pozvání k účasti na již tradiční výstavě v hlavním
městě vína „Valtickém koštu“. V letošním 9. ročníku dojde k
malým změnám v čase konání výstavy tak, aby se z vinařského svátku stala více odpolední a večerní záležitost. Stalo
se tak na přání mnoha účastníků minulých výstav. Věříme,
že valtičtí vinaři a milovníci vína využijí této jedinečné příležitosti pochlubit se svým vínem a zároveň ochutnat vína
ostatních výrobců. Organizátoři od letošního ročníku vyslyšeli
rovněž přání mnoha malovinařů a dojde k vyhodnocení vín
těchto vystavovatelů zvlášť od vín profesionálních výrobců.
O které hlavní ceny se bude soutěžit? Pět pohárů bude
uděleno takto:
Pohár starosty Valtic „Kníže červených vín“ bude udělený výrobci z Valtic za nejlepší červené víno v kategorii malovinařů.
Pohár Vinařů Valtice 2000 „Kníže bílých vín“ bude udělený
výrobci z Valtic za nejlepší bílé víno v kategorii malovinařů.
Pohár hlavního města vína „Champion“ je otevřená a
nejvyšší cena pro všechny vystavovatele, bude udělený za
víno vybrané speciální komisí.
Pohár za „Nejvýše hodnocené víno“ je otevřená cena pro
všechny vystavovatele, bude udělený nejvýše bodovanému
vínu v základní komisi.
Pohár „Jakostních vín“ je otevřená cena pro všechny vystavovatele, bude udělený nejvýše bodovanému vínu v základní
komisi v kategorii jakostní.
Slavnostní vyhlášení vítězů bude v 1500 hod, kdy začíná
rovněž hlavní folklorní program výstavy.
Medaile a diplomy budou udělené zvlášť v kategorii malovinařů a zvlášť v kategorii profesionálních výrobců. Věříme
že všechna organizační opatření přispějí k atraktivitě a jedinečnosti této přehlídky vín, kde návštěvníci koštu budou mít
dostatek času k ochutnávce všech vystavených jedinečných
moravských vín.
Těšíme se na shledanou.
______________________________________________
Informace pro vystavovatele vína :
1 vzorek = 3 láhve o objemu 0,75 L, nebo 0,7 L
Každá láhev bude označena těmito údaji: odrůda, ročník,
jakostní třída, výrobce a obec vystavovatele.
Láhve, štítky, bedny, stejně jako sběrné místo budou k
dispozici:
od 6. února do 14. února v době od 15:00 hod - 18:00 hod
v Městském sklepě na ulici Vinařské
Hodnotící degustace se uskuteční v sobotu 16. února od
9:00 hod, v jídelně základní školy Valtice na Náměstí Svobody, prezence degustátorů od 8:30 hod.
Hodnocení 100 bodovou stupnicí. Zvaní jsou všichni vystavovatelé a znalí milovníci vína.
za výstavní výbor Milan Sedláček
Informace rovněž na www.hlavnimestovina.cz
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Opravdu nadčasová říkanka z roku 1913

Eduard Bass - Drahota (1913)
SLÁDCI KLEJÍ - ZATROLENĚ
CHMEL UŽ ZASE STOUPL V CENĚ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
PIVO MUSÍ PODRAŽIT
MOUKA DRAŽŠÍ VIZTE CENY
KŘIČÍ PEKAŘ USTRAŠENÝ
CHCEME-LI JEN TROCHU ŽÍT
HOUSKY NUTNO PODRAŽIT
ALE NÁM SE NEJHŮŘ DAŘÍ
NAŘÍKAJÍ UZENÁŘI
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
BUŘTY NUTNO PODRAŽIT
PAN DOMÁCÍ HNED SE STRAŠÍ
MASO, PIVO, CHLÉB JE DRAŽŠÍ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
ČINŽI NUTNO PŘIRAZIT
KDOPAK BY SE TOHO NELEK
STÁT TÍM TRPÍ JAKO CELEK
ABY MOHL VYJÍTI
NUTNO DANĚ ZVÝŠITI
KONSUMENTU NELZE VÍCE
NEŽLI JÍT A OBĚSIT SE
UČIŇ TO VŠAK NEPRODLENĚ
DOKUD ŠPAGÁT NESTOUP V CENĚ

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.
Info Milan Lev na tel. čísle 605102210.

Nepotřebuje žádný komentář, je to stále stejné…..

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
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prodejné, cena 5.- Kč
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