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Úvodní slovo starostky 

Vážení a milí spoluobčané, 

ještě než se úplně rozjaří, po dlouhé a mrazivé zimě, dovolte mi, podat Vám další zprávy 

z dění ve Valchově. Uvařte si třeba kávu a čtěte, co vše se u nás děje.  

Z jednotlivých akcí Vám přináším samostatné články i fotografie a proto se v úvodníku zmí-

ním jen o tom ostatním, především činnosti úřadu a zastupitelstva. V zimě většinou není na 

venek vidět tolik práce, i když na pořádaných akcích, jejich počtu i kvalitě to jistě znát bylo, 

ale ani jinak se nezahálelo. V přípravě je mnoho dalších plánů. Jaká se například plánuje vý-

stavba v obci?  

V rámci podaných žádostí o dotace plánujeme opravu tří mostů v obci, vybudování přechodu 

pro chodce a místa pro přecházení, úpravu veřejných prostranství včetně mobiliáře a zpev-

něných ploch. Naše žádost byla doporučena ke schválení, takže věříme, že se plány uskuteč-

ní. Začínáme připravovat výběrová řízení a praktickou realizaci. 

Také plánujeme dovybavení dětského hřiště u MŠ. Z dotace ze Svazku obcí Boskovicko 

chceme spolufinancovat nový hrací prvek. V plánu je lanová prolézačka (a také odpadkový 

koš), aby dětské hřiště nabídlo svým malým návštěvníkům co nejlepší vyžití. S přicházejícím 

jarem zveme všechny děti na hřiště a těšíme se, že bude co nejvíce využíváno. 

Je podána žádost o dotaci na činnost knihovny. Projekt s názvem „Podejme si ruce“ je logic-

kým pokračováním práce a nastaveného směru činnosti v knihovně. Zahrnuje pořádání dalších 

přednášek, besed, výstav, setkávání se jiných akcí. 

Obec Valchov sice samostatně nefinancuje následné akce, ale předpokládáme v letošním roce 

dokončení rekonstrukce kanalizace i části vodovodu v obci, opravu silnice od prodejny Jed-

noty na konec obce na Žďárnou. V těchto záležitostech stále spolupracujeme s investory i 

dodavateli staveb. V příštích dnech bude vyvoláno jednání s některými majiteli nemovitostí a 

tím pádem kanalizačních přípojek za účasti zástupců Vodárenské a.s, Boskovice, Svazku vo-

dovodů a kanalizací a dodavatele stavby. Je třeba projednat co nejhladší přepojení jednotli-

vých nemovitostí. Týká se to především obyvatel a majitelů domů „na hrázi“, v uličce „nad 

kapličkou“, od prodejny Jednoty po pravé straně ve směru na Žďárnou až na konec obce a 

některých domů v „Borkách“. První schůzka bude svolána na úterý 13. 3. 2012 v 17.00 hodin v 

klubovně hasičů. Jednotliví občané budou obesláni písemnými materiály. Prosím všechny, kte-

rých se to bude týkat, aby byli nanejvýš vstřícní a nápomocni k řešení zmíněného. Týká se to 

především jich samotných. 
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 Všechny části rekonstrukce kanalizace by měly být, podle harmonogramu, hotovy do kon-

ce října. Do stejné doby by měla být dokončena i oprava povrchu krajské vozovky v obci. 

Dále budeme zpracovávat žádosti o dotace na úpravu plochy před hasičskou zbrojnicí, včet-

ně porušeného nájezdu do zbrojnice, opravy kříže i výměny starých stromů. Součástí bude i 

plán osazení mobiliářem a celkové zkrášlení veřejného prostranství. Rádi bychom, aby bylo 

vše hotovo do oslav 120 let SDH ve Valchově. 

Pracuje se na projektové dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení (také bychom rá-

di podali žádost o dotaci), na navrhované změně územního plánu, zateplení MŠ a jiných po-

třebných věcech. Je nutné však podotknout, že akce, které chcete uskutečnit například 

v roce 2014, je třeba připravovat již nyní, ať už projektově nebo finančně. A také to, že fi-

nančních prostředků v dotačních titulech a fondech je čím dál tím méně. Nicméně, nevzdá-

váme se a uděláme vše, abychom dosáhli co největšího úspěchu.  

Na nové víceúčelové hřiště byl přes zimu také nainstalován kamerový systém, který nepřetr-

žitě snímá dění na hřišti. 

Jistě si mnozí všimli, že od 1. 2. 2012 jsou spuštěny nové oficiální internetové stránky obce 

Valchov. Jsou zatím ještě ve výstavbě, je to takové miminko, které potřebuje krmit infor-

macemi a neustálou péči, aby vyrostlo do téměř profesionální kvality a rozměru. Ale již dnes 

obsahuje nový web o mnoho více informací než předešlé stránky. Dlužno říct, že tomu tak 

bylo také z toho důvodu, že redakční systém starých stránek, čili vkládání informací a foto-

grafií, je již překonán a obsluha tak byla velmi zdlouhavá. Vůbec poprvé byly webové stránky 

Obce Valchov spuštěny 15. 8. 2005. „Takto nějak fungovaly cca do konce roku 2008. Na zá-

kladě vývoje informačních technologií, lepších možností internetu a připomínek občanů byly 

stránky nahrazeny jinou verzí, která fungovala do konce ledna 2012. Takže současné strán-

ky jsou již třetí verze“, napsal ing. Jiří Dokoupil o vývoji internetových stránek obce Val-

chov. Věřím, že se Vám budou nové internetové stránky líbit, najdete na nich vždy to, co 

hledáte nebo Vám třeba pomohou přes rubriku „Občané občanům“ prodat či nabídnout ke 

koupi to co zrovna potřebujete. Za sebe Vám mohu slíbit, že budu na plnění informacemi ne-

únavně pracovat. Pro fajnšmekry v oblasti internetu dodávám, že tvorba stránek nebyla za-

dána profesionální firmě, záměrně jsme je připravovali sami, to proto, aby orientace na nich 

byla přívětivá pro laického uživatele.  

Kdo by uznal za vhodné, může si svoje znalosti ohledně počítačů doplnit. Obec Valchov nabí-

zí zajištění počítačových minikurzů pro občany. Nejnižší počet zájemců v minikurzu je tři 

osoby. Obec by zajistila učebnu, lektory, vybavení, zájemce by si platil pouze kurzovné. To 

by se mohlo pohybovat kolem 100,- Kč za jednu lekci. V případě většího zájmu je možné ješ-

tě cenu lekce korigovat směrem dolů. Popřemýšlejte, zda by se tento kurz nehodil právě 

Vám.  

Přeji Vám krásné a pohodové jaro, minimum starostí, co nejvíce radosti a těším se na setkání 

s Vámi na některé z připravovaných akcí. 

 

Jindra Brožová 
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Jednání zastupitelstva obce  

Na 10. jednání zastupitelstva bylo projednáno zejm. 
následující: 

 

 * zápis do kroniky obce 

* zimní údržba 

* hospodářská činnost v lese 

* cyklistické závody v roce 2012 

* inventury obecního majetku 

* vánoční dar MŠ 

 

Jednání  

ZO  

č.10 

28.11. 

2011 

 

Jednání  

ZO  

č.11 

21.12. 

2011 

 

Jednání  

ZO  

č.12 

20.2. 

2012 

Na 11. jednání zastupitelstva bylo projednáno zejm. 
následující: 

 

 * zpráva z veřejnosprávní kontroly v MŠ 

* rozpočet obce na rok 2012 

* rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014 

* podané žádosti o dotace  

 

  

Na 12. jednání zastupitelstva bylo projednáno zejm. 
následující: 

 

 * smlouva o zřízení věcného břemene – vodovodní řad          

k vodojemu na Orlovech 

* finanční příspěvky, které poskytne obec jiným subjektům 

* zpráva z kontroly kontrolního výboru 

* organizace pouti 2012 

* možnosti dotací, o které požádá obec 

* hodina země 

Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu zúčastnit. 

Do jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva může občan na požádání nahlédnout a také jsou 

zveřejněna na internetových stránkách obce. O konání jednotlivých zasedání jsou občané do-

předu informováni. 
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USKUTEČNĚNÉ AKCE  

P ř e d v á n o č n í  č a s  

Celý prosinec se v obci konala jedna akce za druhou, takže ty co se pojily k Vánocům, zmiňujeme v jednom článku (jinak bychom 

musili rozšířit zpravodaj). 

Začalo to 26. 11. 2011 adventní rukodělnou dílnou. 

3.12. 2011 uspořádala restaurace Zlatá Valcha mikulášskou diskotéku pro děti. Součástí byly soutěže o ceny i nápadité menu.  

3. 12. taktéž proběhla mikulášská zábava pro dospělé, organizátor – TJ Sokol. 

5. 12. 2011 Valchov již tradičně navštívil Mikuláš, kterého doprovodilo opravdu velké množství čertů. U kaple, kde se všichni sešli, 

dostaly hodné děti od Mikuláše balíček dobrot a hodní dospělí „zahřívací nápoj“. Účast byla obrovská, přijeli i z okolních obcí.  

9. 12. 2011 ve spolupráci s mateřskou školou proběhlo na hřišti vypouštění balónků Ježíškovi v rámci akce „České Vánoce“. Akce je 

to také tradiční, povel pro vypuštění balónků přichází vždy z rádia a zapojuje se mnoho měst a obcí z celé republiky, vždy je snaha 

překonat rekord v počtu vypuštěných balónků v jednom okamžiku. 

20. 12. 2011 opět děti z mateřské školy a družiny nacvičily, pod vedením učitelek, pásmo koled, které předvedly u vánočního stromu 

u kapličky. Odměnu jim tentokrát zajistily dámy z dohlížecího výboru Jednoty. 

24. 12. 2011 zajistilo zastupitelstvo Betlémské světlo. Vydávalo se na štědrý den v kapli. 

A o silvestrovské noci obec, ve spolupráci s hasiči ze sásahové jednotky SDH, uspořádala velký ohňostroj na rozcestí k Velenovu. 

Takže vše nejlepší do nového roku 2012. 

při které se vybralo 9 841,- Kč, pro potřeby Charity Blansko, se uskutečnila v sobotu 7. 1. 2012. Kašpar, Melichar a Baltazar prošli 

celý Valchov dům od domu a neúnavně zpívali u každých dveří. Tříkráloví koledníci pracovali ve dvou skupinách. 

A když už mluvíme o charitě a pomoci bližnímu, je třeba také zmínit, že obec Valchov podpořila snahu Diakonie Broumov a již poně-

kolikáté byla uspořádána sbírka použitého ošacení. 23. 2. 2012 jste mohli přinést svoje příspěvky na obecní úřad. Kdo jste to ne-

stihli a ještě neprovedli „jarní úklid“ v šatníku, nebojte se, sbírka bude určitě na konci léta ještě jedna.  

T ř í k r á l o v á  s b í r k a  a  

s b í r k a  p o u ž i t é h o  o š a c e n í  

Vostatkový neboli masopustní průvod, který uspořádali hasiči, prošel za mrazivého počasí, naší obcí již 11. 2. 2012. Muselo se vyjít 

o týden dříve, neboť následující sobotu se konal tradiční okrskový hasičský ples. Masky byly nápadité a veselé a těm, co se podíleli 

na organizaci, děkujeme. 

V o s t a t k e  
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M o t o s k i j ö r i n g  

V neděli 12. 2 2012 se uskutečnil závod 

v motoskijöringu a jízdách čtyřkolek O 

pohár starostky Valchova. Za krásného, 

i když velmi mrazivého počasí se od 

10.00 hod konaly tréninky a od 12.30 

hod závod. Zajímavá podívaná s prvky 

adrenalinu, dobře zajištěná organizace i 

příjemné občerstvení přilákaly mnoho 

diváků. Přípravu závodu provedl Cross 

racing team se svými spolupracovníky 

včetně obce Valchov (řízení dopravy, 

oznámení na úřady, nákup pohárů). 

Na rozdíl od závodu v mo-

toskijöringu, když jsme se 

o týden později – 18. 2. 

2012 - sešli na stejném 

kopci, bylo relativně teplo a 

sníh pomalu odtával. Ale 

nikomu to nevadilo, právě 

se totiž konaly závody sně-

hu – ve sjezdu na čemkoliv. 

Závodilo se ve čtyřech 

kategoriích podle věku. 

V každé kategorii se umís-

tili naprosto nečekaní vítě-

zové, neboť trať byla velmi 

záludná a na těžkém a mok-

rém sněhu se vozidla všeho 

druhu chovala poněkud 

nepředvídatelně. Závodníci 

i jejich doprovod si užili 

sníh, zábavu, občerstvení, 

v y h l á š e n í  v ý s l e d k ů 

s medailemi a cenami za 

doprovodu hudby a hlavně 

byli všichni úplně mokří. 

Těšíme se na příště a děku-

jeme všem, kteří pomohli 

s přípravou. 

Z á v o d y  n a  s n ě h u  -  v e  s j e z d u  n a  č e m k o l i v  
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VIII. Myslivecký ples 4. 2. 2012 
Jednou z prvních akcí letošního roku byl tradiční, již 8. 
ples Honebního společenstva Valchov v místní sokolovně. 
Kvalitní hudba v podání skupiny Akcent, bohatá tombola, 
dá se říci, že luxusní nabídka osmi druhů jídel a tří ote-
vřených barů nenechala chladným žádného z návštěvníků. 
Lidové vstupné i ceny nabízeného občerstvení byly na-
nejvýš příjemné. Nutno podotknout, že vydařený byl i 
kulturní program – dvě módní přehlídky (svatební šaty a 
prádlo) a „skákací boty“. Návštěvnost plesu okolo 300 
lidí hovoří za vše. K tomu všemu přispěl i zajištěný svoz a 
rozvoz přítomných. Je třeba poděkovat organizátorů a 
pomocníkům, kteří tento ples uspořádali ve svém volném 
čase, byli to nejen členové honebního společenstva, ale 
také jejich rodinní příslušníci a přátelé. Velký dík patří i 
sponzorům. 

Karneval v maskách pro děti je 

také pěknou tradicí v zimním 

období, pořádá ho mateřská škola 

ve spolupráci s obcí. 26. 2. 2012 

se od 14 hodin plnil sál více než 

jindy a všichni příchozí byli 

v očekávání nově pojatého pro-

gramu, který byl deklarován na 

plakátech. A nikdo, z více než 

300 návštěvníků, nelitoval! Vy-

stoupení profesionální skupiny 

pana doktora Černocha mělo ná-

boj, náplň i spád. Děti i dospělí se 

bavili, tančili, soutěžili, průběžně 

se občerstvovali (o velkém zájmu 

příchozích svědčil i fakt, že se 

dvakrát v průběhu odpoledne 

doplňovalo zboží do občerstvení), 

a to, že venku řádí sněhová váni-

ce, nikomu nevadilo. Téměř čtyř-

hodinový program byl ukončen 

bohatou tombolou, ve které se 

losovaly ceny asi 20 sponzorů. Dík 

patří všem, kteří pomáhali 

s přípravou i úklidem po akci. 

Příští rok se budeme snažit zajis-

tit podobný program, abychom si 

udrželi návštěvníky i dobrou úro-

veň. 

Plesová 

sezóna 

Dětský maškarní karneval 

Tradiční okrsko-

vý hasičský ples 

u s p oř á d a l i  h a s i č i 

z Valchova 18. 2. 2012 

v sále sokolovny. Na 

plese hrála opět skupina 

Akcent, podávala se 

myslivecká kuchyně, 

losovala se bohatá tom-

bola, tančili místní i 

přespolní, kteří měli 

jako vždy zajištěn svoz i 

rozvoz. Program byl 

také oživen dvěma kul-

turními vystoupeními. 

Děkujeme pořadatelům i 

sponzorům. 
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Naše úžasná knihovna uspořádala 

od listopadu loňského roku do teď 

mnoho zajímavých akcí. Je až 

neuvěřitelné, co všechno lze zaří-

dit! 26. 11. 2011 proběhla již 3. 

Adventní rukodělná dílna. Všichni 

návštěvníci si mohli vyzkoušet 

výrobu vánočních dekorací – ko-

rálkových ozdob (Lucka Šmídová), 

zvonečků z pedigu (Lenka Šmído-

vá), zdobení perníčků (Lucie Rau-

šová), výrobu adventních věnců 

(Jiřina Veselá) a přípravu přání-

ček a ozdob z papíru (Klárka a 

Renata Kalikovy). Oživením jistě 

byl i prodej ručně vyráběných 

mýdel a kosmetiky, který pro nás 

udělala paní Kousalová. To, že 3. 

rukodělku navštívilo přes 70 obča-

nů je velkou výzvou. Děkujeme 

organizátorům. Už teď se organi-

zátoři těší na 4., tentokrát samo-

zřejmě jarní – velikonoční ruko-

dělnou dílnu, která proběhne 

v sobotu 31. 3. 2012 v klubovně 

hasičů. Zveme všechny tvořivé 

lidi.  

Neprodleně po tvořivé dílně násle-

dovala prodejní výstava dětských 

knih. Probíhala tři dny a navštívily 

ji, mimo jiné, i děti z mateřské 

školy, z omalovánek, které obdr-

žely, byly přímo nadšené. Kdo vý-

stavu shlédl, mohl zakoupit i pěk-

ný vánoční dárek. 

Jednou z nejpodařenějších záleži-

tostí uspořádaných knihovnou (ve 

spolupráci s obcí a TJ Sokol) byla 

přenáška o víně, jeho pěstování, 

výrobě a distribuci, spojená s 

ochutnávkou a cimbálem. Tento-

krát jsme se sešli v sokolovně (z 

důvodů rekonstrukce hasičské 

klubovny) a volba to byla skvělá. 

Zázemí sokolovny a její kuchyně 

bylo znát, hlavně, že v pořádání 

sešlostí tohoto typu má TJ Sokol 

velkou tradici. Vinař pan Richard 

Janoušek s noblesou sobě vlastní, 

zaníceně vyprávěl o víně a ti co 

jeho výklad poslouchali, pochopili, 

že vínu rozumí, vyrábí ho s láskou a 

dozvěděli se mnohé nové informa-

ce. Doprovod cimbálu a houslí byl 

neodolatelný a všichni přítomní si 

večer 2. 12. 2011 určitě krásně 

užili. To, že si mohli ochutnaná vína 

zakoupit domů, byla už jen třešnič-

ka na dortu. Děkujeme a těšíme se 

na další setkání. 

Než stačili návštěvníci akcí knihov-

ny vydechnout, konala se beseda 

se známým ilustrátorem dětských 

knih a časopisů panem Adolfem 

Dudkem. 8. prosince v prostorách 

knihovny skotačili nejen děti, ale i 

mnozí rodiče, které pan Dudek 

zapojil do „hry“. Poutavým a inter-

aktivním způsobem vysvětlil, jak 

vznikají dětské ilustrace a pře-

svědčil i toho největšího pesimistu, 

že dokáže ledacos namalovat. Ná-

vštěvnost byla opět výborná a ur-

čitě pana Dudka ještě pozveme. 

Pro informaci – na podzim bude 

jeho program ke shlédnutí 

v mateřské škole. Celým večerem 

jsme byli natolik inspirováni, že 

jsme se rozhodli pro vytvoření loga 

naší knihovny, abychom se mohli 

lépe prezentovat na venek a záro-

veň se také více identifikovat 

s naší knihovnou a její prací.  

14. 12. 2012 byla cítit vůně vanilko-

vých rohlíčků už z dálky. Jen co 

jste vkročili do knihovny, bylo vám 

všechno jasné, milé povídání o ča-

sech dávno zašlých i méně dávných 

zajistili naši spoluobčané – babičky 

a dědečkové z Valchova (nemohu 

všechny vyjmenovat, určitě bych 

na někoho zapomněla a to by mne 

mrzelo). V rámci projektu setkává-

ní se a propojování generací (což 

mimochodem představuje i nové 

logo knihovny) jsme strávili pří-

jemný večer. Na harmoniku pro-

gram doplnil pan Jaromír Sedlák. 

Vyprávění nebylo jen poetické, děti 

se dozvěděly, že ne vždy byly Váno-

ce tak bohaté a byly časy, kdy se 

třeba i cukroví kupovalo na potravi-

nové lístky. Děti odměnily návštěv-

níky nacvičeným programem a paní 

knihovnice se svými pomocníky vá-

nočním cukrovím, čajem i kávou. 

Do nového roku se spolupracovníci 

knihovny vrhli s novým elánem. Už 

25. ledna proběhla pod taktovkou 

knihovny beseda na téma „Průběžná 

dálnice Vídeň – Vratislav“. Výklad 

podal zkušený badatel pan Jiří Vy-

mětalík, posluchači ani nedutali 

(včetně malých dětí), přímo hltali 

zajímavé informace a „poručili si“ 

pokračování cyklu besed na histo-

rické téma. V plánu je 22. března 

v 17.30 beseda o rychlostní silnici, 

která měla vést přímo přes Val-

chov. Tentokrát se přišlo poučit 25 

občanů, někteří i za Suchého. Be-

s e d a  s e  u s k u t e č n i l a 

v rekonstruovaných prostorách 

hasičské klubovny a i promítání 

dobových fotografií se dělo na no-

vém pro jektoru poř ízeném 

z dotace. 

Knihovna 
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Nové logo knihovny bylo slavnost-

ně pokřtěno 29. 2., program veče-

ra se skládal z prezentace – mohli 

jste se dozvědět mnohé z historie 

knihovny ve Valchově, ale i to, co 

plánujeme. Kmotrou loga se uvolila 

být paní Zdeňka Mifková 

z Regionálního oddělení Městské 

knihovny v Boskovicích. Při své 

zdravici nám sdělila, že Obecní 

knihovnu Valchov navrhla na oceně-

ní za velmi dobré výsledky čtenář-

ského kroužku a podporu komunitní 

činnosti. Ocenění propůjčuje Mo-

ravská zemská knihovna a Jihomo-

ravský kraj. Součástí večera bylo 

pohádkové pásmo s písničkami, 

které nacvičily děti z našeho čte-

nářského kroužku. Úžasný dort, 

který upekla Lenka Hasoňová, další 

občerstvení a perlivé víno (pro děti 

nealkoholické, samozřejmě), které 

zároveň posloužilo ke křtu, to byla 

sladká tečka na závěr úspěšné akce. 

Takže kdo se ještě nepřesvědčil o 

činnosti knihovny a jejích spolupra-

covníků, měl by tak učinit co nejdří-

ve, neboť atmosféru jednotlivých 

akcí na papíru zachytit nelze! A další 

plány? Kromě zmiňované besedy? 

Setkání se seniory, velikonoční ru-

kodělka, předprázdninový táborák 

s vyhodnocení soutěže v kreslení, 

beseda s profesionálními hasiči nebo 

třeba přednáška o masožravých 

rostlinách a jiné, samozřejmě. Při-

pravujeme připojení na knihovnický 

systém REKS. A také bychom rádi 

vylepšili interiér a vybavení knihov-

ny. 

Knihovna 
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s ohledem na velikost naší mateřin-

ky pořádá školka opravdu mnoho 

zajímavých akcí. Jak ještě bude 

uvedeno, podílí se na přípravách 

mnoha obecních záležitostí – vítání 

občánků, předvánočních setkání, 

karnevalu, děti vystupují téměř 

všude. Ve školce probíhají divadelní 

představení a letos v dubnu, při 

příležitosti pálení čarodějnic, po-

křtí svůj nový maskot – malou ča-

rodějnici. Ta bude jen naše val-

chovská a určitě přinese mnoho 

radosti a legrace nejen dětem. 

Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

Hasiči, jak se zmiňujeme níže, zajistili masopustní průvod obcí, okrskový ples, pomáhali s přípravami dalších produkcí. Stále 

pracují na dokončení rekonstrukce klubovny v bývalé škole, i když většina prací je již hotova a nové vybavení se čile používá. 

Každý pátek se schází mladí hasiči v klubovně a připravují se na sezónu 2012, kdy by chtěli změřit svoje síly a znalosti 

v soutěžích v požárním sportu. Věříme, že i „velcí“ hasiči se nenechají zahanbit a postaví se na start co nejčastěji. Jen mne 

trochu mrzí jednání některých hasičů při domluvách ohledně vyúčtovávání dotace, kterou se podařilo získat na vybavení klu-

bovny. Myslím, že jsem si to za všechnu obětavou práci po večerech nezasloužila.  

Od minulého vydání zpravodaje TJ Sokol uspořádala dvě taneční zábavy, zájezd 

do vinného sklípku, výroční valnou hromadu, pomáhala při přípravách přednášky o 

víně, karnevalu pro děti a jiných akcí. Stále probíhá oblíbené cvičení rodičů 

s dětmi, aerobiku i zumby. Dobře využívaná je posilovna v suterénu sokolovny. 

V současné době vrcholí přípravy na 15. výroční sportovní ples, na který členové 

TJ Sokol všechny zvou 10. března 2012. 

Fotbalová mužstva se pomalu připravují na jarní sezónu. Malá kopaná přezimovala 

ve středu celkového pořadí, velká kopaná sice na jejím chvostu, ale hráči si slíbili 

odlepit se ode dna tabulky a přilákat na svoje zápasy více diváků. 

TJ Sokol Valchov 

Mateřská škola 
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Honební společenstvo Valchov 

HS Valchov zajistilo 19. listopadu 

2011 hon na drobnou zvěř. Za pěk-

ného, i když studeného a větrného 

počasí proběhlo 6 lečí a byli sloveni 

2 zajíci. Vydařená také byla, jako 

vždy, poslední leč v místní osvěžov-

ně. Kromě vystoupení trubačů, se 

na poslední leči losovala i tombola a 

vyprávěly se zaručeně pravdivé 

myslivecké zážitky. 4. 2. 2012 zor-

ganizovali myslivci ples, nyní připra-

vují svoji výroční členskou schůzi. 

Při tom všem se starají o zvěř po 

celé zimní období. 



 Od ledna je možné platit místní poplatky za odpad a psy. Můžete tak učinit na obecním úřadu nebo pře-

vodem na účet obce, kde jako variabilní symbol uvedete číslo domu. Poplatky pro rok 2012 zůstávají ne-

změněny, to je 400,- Kč za osobu za svoz komunálního odpadu a 100,- Kč za 1 psa. Připomínáme, že po-

platky je nutné uhradit do konce března. 
 

 Na obecním úřadě také stále můžete využít službu Czech Point. 
 

 Lze i nadále využít i možnosti úředního ověření podpisů a listin. 

 

 

Info z obce 

Chcete být v obraze? 

Pokud chcete pravidelně dostávat informace z obce na svůj mail, například o připravovaných akcích, informa-

ce, které jsou hlášeny místním rozhlasem, výstražné informace apod. zaregistrujte svoji adresu na OÚ. Stačí 

zaslat na adresu obec@valchov.cz větu „Ano, chci informace.“ a ihned budete informováni z první ruky.  

Máte možnost vyjádřit svůj názor k dění v obci! 

Pokud máte pocit, a byla bych ráda, kdyby tomu tak bylo, vyjádřit svůj názor k veškerému dění v obci, učiňte 

tak prostřednictvím ankety, která je k dispozici u „obecní schránky“ v prodejně Jednoty nebo na obecním 

úřadu. Samozřejmě využít lze i webové stránky obce, buď prostřednictvím fóra (odkaz – Tipy/fórum) nebo 

přímo v odkaze „napište nám“. Váš názor je velmi cenný a s určitostí ovlivní směr vývoje naší obce. 

Pravidelné možnosti vyžití v obci 

Posilovna v sokolovně – posilovna je otevřena v pondělí, středu a čtvrtek mezi 18.00 a 20.00 hodin, v případě 

zájmu v jiný čas je třeba se dohodnout s: Roman Barák (731 051 579) nebo Martin Vít (607 611 276). 

Jakmile to počasí dovolí, jste všichni zváni k využívání víceúčelového hřiště v Borkách. Zahrát si můžete 

fotbal, tenis, volejbal, nohejbal a další hry. Plochu si lze pronajmout u správců pánů Korce nebo Přibyla na 

telefonním čísle 736 288 028. 

Cvičení pro rodiče s dětmi – pondělí 17.00 hodin, sokolovna. 

Aerobic – pondělí 19.00 - 20.15, předcvičuje Jitka Sáňková, cena 30 kč. 

Zumba - úterý, čtvrtek 19.30 - 20.30, předcvičuje Kristýna Čížková, cena 40 kč.  

  

Čtecí kroužek – čtvrtek 17.30 hodin v místní knihovně. 

Mladý hasič – kroužek pro mladé hasiče, pátek 17.00 hodin v klubovně hasičů. 
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Přemýšlela jsem jak to zařídit, abychom nemuseli, v příštím roce, 

zvyšovat poplatek za komunální odpad v obci. Nyní platí, dle vyhláš-

ky, výše poplatku 400,- Kč. Za zpětný odběr jsme inkasovali cca 

8 000,- korun za rok. Mohli bychom, ale dostávat zpět o dost více. 

Reálných je až 60 000,- Kč. Co pro to udělat? Lépe třídit! Je to 

jednoduché. Společnost, která nám vrací peníze za separovaný 

odpad, sleduje mnoho parametrů: 

Počet tříděných komodit – to znamená, kolik druhů odpadu vytří-

díme, minimum je 4. 

Výtěžnost – to je v podstatě to, jak dobře odpad „sešlápneme“. 

Pokrytí kontejnery na počet obyvatel – máme již tři sběrná hníz-

da. 

Kilogramy vytříděného odpadu na 1 obyvatele – je třeba třídit 

ještě více. 

Do kontejneru na bílé sklo – BÍLÝ KONTEJNER - odkládejte pou-

ze bílé sklo. 

Do kontejneru na barevné sklo – ZELENÝ KONTEJNER - veškeré barevné a tabulové sklo (včetně bílého tabu-

lového skla). Na nádobě na barevné sklo je z jedné strany průřez (otvor) na vkládání tabulového skla. 

Do kontejneru na papír – MODRÝ KONTEJNER – vkládejte veškerý papír, důležité je, krabice a kartony dobře 

rozložit, v mnoha případech stačí sešlápnout. 

Do kontejneru na plast – ŽLUTÝ KONTEJNER – odkládejte plasty, PET lahve a nápojový karton, to je tak zva-

ný tetrapack. Ano, nespletla jsem se, nápojový karton opravdu patří do nádoby na plast. Dohodli jsme se se 

společností Sita, že plasty dotřídí na svojí lince a budou nám je účtovat zvlášť, jako dvě komodity. 

Do velkoobjemového kontejneru ve dvoře obecního úřadu patří velkoobjemový komunální odpad (např. staré 

křeslo, matrace). 

Do kontejneru na železný šrot ve dvoře obecního úřadu vkládejte pouze kovový odpad. 

Nebezpečné odpady – staré lednice, počítače, zbytky barev a podobně se sbírají od příštího roku 2x ročně na 

jaře a na podzim na rozcestí na Velenov. Termín bude vždy předem oznámen. 

Bioodpad lze, po dohodě, řešit přistavením kontejneru, které plánujeme, alespoň 2x ročně na dobu přibližně 14 

dnů.  

Co říkáte? Nestojí za to, to zkusit! Myslím, že by to mohlo fungovat.  

Sběrná „hnízda“ se nacházejí u prodejny Jednoty, u sokolovny a na Přísadniskách u domu paní Hlavinko-

vé. 

Můžeme si pomoci sami. Přeji Vám hodně energie a odhodlání.  

Info z obce 
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JAK  A PROČ TŘÍDIT ODPAD  

A NEPLATIT VÍCE ! 



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 10. 3. 20.00 h - 15. Výroční sportovní ples v sále TJ Sokol 

 22. 3. V 17.30 h - přednáška - „Dálková silnice Prostějov – Boskovice – Žďár a cikánský tábor 

v Hodoníně“, přednáší badatel Jiří Vymětalík 

 31. 3. 15.00 h - IV. Velikonoční rukodělná dílna v klubovně hasičů 

 21. 4. 7.00 h - zájezd na jarní Floru Olomouc (hlásit se můžete na OÚ již nyní) 

 25. 4. 17.00 h - beseda pro seniory „Posezení s písničkou“ v klubovně hasičů 

 28. 4. - cyklistický závod Valchovský kameňák na hřišti v Borkách 

 

dále pak: 

 

stavba máje a pálení čarodějnic 

křest malé čarodějnice - maskota - v mateřské škole 

zájezd do divadla do Prahy, muzikál Bídníci 

dětský den, tentokrát i s koníky 

pouťové oslavy, budou i kolotoče a jiné atrakce 

cyklistická pouť, dvoudenní cyklistické závody 

zábavy a besedy 

fotbalová utkání na hřišti 

 

a v okolí … 

 

 Muzeum Boskovicka - výstava - Svět v kostkách 8. 3. - 15. 4. 2012. 

 Městská knihovna Boskovice - pátek 9. 3. v 18.30 h koncert Šmahelová & Krajíček & Panuš - nový hudební 

projekt, který hraje především autorskou hudbu Kláry Šmahelové a Martina Krajíčka. 

 Galerie Otakara Kubína - Setkání s Milošem Štědroněm a hudbou, v pátek 9. března 2011 v 18.00.  

 Western Boskovice - 17. 3. 20.00 h, Josefský country bál v Saloonu 1870, vstup zdarma 

 Zámek Rájec - Jestřebí, zámecké prostory opět ožijí krásou keřů a aranžmá kamélíí. Vše doplní chladná 

krása kovů a blanenské litiny. Termín:  2. - 11. března 2012 (kromě pondělí). Otevírací doba: so a ne  

9:00–17:00 h, út–pá   9:00–16:00 h. 

 

 

Co se chystá ... 
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Mezi Boskovicemi, Valchovem a Velenovem se těžila železná ruda v křídovém útvaru, od roku 1787 se zde dobývala také 

skalice zelená. Téhož roku zde bylo v hloubce 24 loktů objeveno uhlí. Kamenec, ledek nebo alaun, to vše jsou názvy pro síran 

hlinitodraselný - KAl (SO4)2. V dřívějších dobách se bez něj nemohli obejít koželuzi, řemenáři, běliči, skláři, barvíři, sou-

keníci či mydláři. Vyráběl se z kamencové hlíny a břidlice s velmi pestrým složením. U Valchova byla zřízena ledková huť se 

třemi pecemi a třemi kotli, kde v roce 1846 pracovalo 51 dělníků a dobylo se 1 200 centů ledku. Práce byly zastaveny v roce 

1878. Ve zdejší huti kde se topilo hnědým uhlím, které se zde také těžilo. Roku 1846 se vytěžilo za 13 602 zlatých. Hnědel 

byl dobýván za tratí Za Mlýnkem a Za Březinkami. V dolech pracovalo 58 dělníků. V uhlí byla nalezena zvláštní jantarovitá 

pryskyřice křídového stáří, která byla podle místa nálezu pojmenována „valchovit“. Lidé jí obecně říkali zemské kadidlo a 

užívali ji k vykuřování dobytka. 

Nejvýznamnější památkou na historickou těžbu v této oblasti je portál staré odvodňovací štoly ( v mapách označený Ledko-

vá Huť). Nachází se cca 150 m východně od hájovny v blízkosti silnice. Portál je kamenný o výšce 2 m, vzepětí oblouku je 

cca 1,5 m nad úrovní terénu. Do roku 2001 byla na portálu umístěna litinová deska s nápisem "Scti Francisci Xaver Erbstoll-

en 1833" (Dědičná štola svatého Františka Xaverského z roku 1833).  Viz poslední foto z roku 1998. Ze štoly vytéká silně 

železitá voda oranžové až hnědé barvy bohatá na sírany těžkých kovů a volnou kyselinu sírovou. Limonit, který je vysrážen 

podél potoka, se dříve používal jako barvivo (okr).  

 

Trocha historie 
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Těžba ve Valchově 
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Vstavač kukačka (Orchis morio) je podle prováděcí vyhlášky MŽP ČR 395/92 Sb. i dle červeného seznamu označo-

ván jako silně ohrožený druh. Tato poměrně drobná, přesto však krásná orchidej z čeledi vstavačovitých se nevy-

hnula negativním zásahům v kulturní krajině. Následkem pak byl drastický pokles počtu lokalit, dříve jednoho 

z nejhojnějších druhů vstavačů v Čechách.  

    Rostliny dorůstají  výšky v rozmezí 8 – 30 cm, maximum okolo 40 cm, přičemž průměrná výška populace rostlin v 

PR Malý Kosíř (největší středomoravská populace) kolísá  v rozmezí okolo 15 cm. Liostová růžice je složena většinou 

z 6 - 10 listů. Ty jsou podlouhle eliptičné a špičaté či kopinaté, modravě sivozeleného zbarvení. Značná variabilita 

se projevuje v  délce, která dosahuje 2 – 14 cm a v šířce, pohybující se v rozmezí 0,5 – 2 cm.  Střední a horní listy 

jsou pochvaté. Květenství je v obrysu vejčité až široce  válcovité, dosahující délky 3 – 6  ( - 13) cm  a šířky 3 – 4 cm.  

Skládá se z   5 – 25 květů, které  jsou zformovány do poměrně řídkého klasu. Rostliny na Malém Kosíři tvoří 

v průměru 8 květů. Pysk je dlouhý 6 – 10 mm, široký 10 – 18 mm, kališní lístky dlouhé  7,5 – 11 mm a ostruha dosahuje 

délek  9,5 – 14 mm. Barva bývá nachová či růžová, ojediněle zcela bílá.   

    Rostliny vstavače kukačky začínají rašit na podzim  (během září) a vytváří do zimy listovou růžici. V tomto vývo-

jovém stádiu přečkává zimu. V případě příznivých klimatických podmínek (teploty nad nulou) může během zimního 

období částečně vyrůst. V průběhu jara listová růžice dorůstá a v květnu pak rostlina vykvétá. Zralé tobolky se 

tvoří v  červnu. Během července rostlina odumírá. (vstavač kukačka má velmi podobný fenologický cyklus jako vsta-

vač trojzubý.   

Z ekologického hlediska se jedná o poměrně plastický druh, rostoucí zpravidla na výslunných sušších trávnících, pastvinách a křovinatých stráních. 

Typická stanoviště jsou jako pro většinu vstavačů nehnojené louky, pastviny a staré ovocné sady. Výjimečně a přechodně snáší i vlhká stanoviště. 

Dobře snáší jak půdy bazické (zásadité) tak kyselé (pH 5,5 – 8,6).Většinou se jedná o hlubší půdy, středně zásobené živinami. Vyskytuje se od nížin 

po submontánní stupeň. Typickou lokalitu střední Moravy reprezentuje PR Malý Kosíř s nejbohatší populací vstavače kukačky. 

 Vstavač kukačka osídluje téměř celou Evropu. Na západě probíhá hranice areálu severní Afrikou, východním Španělskem a Francií. Se-

verně hranice prochází Irskem do jižní Skandinávie a na jihovýchodě sahá až ke Kaspickému moři, čímž zasahuje od meridionální po temperátní 

zónu. Je dokladován z následujících zemí: Řecko, evropské Turecko a Imroz, Albánie, bývalá Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko, Krym, Malta, Sicílie, 

Itálie, Sardinie, Korsika, Baleáry, Španělsko a Andora, Portugalsko, Francie a Normanské ostrovy, Belgie a Lucembursko, Holandsko, Velká Británie, 

Irsko, Švýcarsko, Rakousko a Lichtenštejnsko, Maďarsko, Řecko, Dánsko, Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Pobaltí – Estonsko, Lotyš-

sko, Litva, okolí Kaliningradu, Švédsko, Norsko, západní část Ruska: Moldavsko, střední Dněpr, Černé moře, Horní Dněstr, střední část Ruska: La-

doga – Ilmeň, Horní Volha, Volha – Kama, Horní Dněpr, Volha – Don, Ural, asijské Turecko, východoegejské ostrovy a Kypr. 

    V minulosti byl vstavač kukačka jak v Čechách tak i na Moravě  nejhojnějším druhem rodu Orchis a jedním z nejpočetnějších zástupců čeledi 

vstavačovitých. V současnosti je druhem značně ustupujícím a z některých oblastí již zcela vymizel. V první polovině dvacátého století se vyskyto-

val i ve Slezsku , avšak v současnosti nebyl potvrzen. Na Moravě dále zůstávají nepotvrzena severomoravská nalezistě v Hanácké pahorkatině a 

Beskydském podhůří. Většina území severní Moravy je však bez jeho výskytu. Na jižní Moravě má souvislejší výskyt pouze v Bílých Karpatech a 

v Moravském podhůří Vysočiny (horním Podyjí). Na zbytku území Moravy se vyskytuje spíše rovnoměrně roztroušeně.  

    Jak na Moravě tak po celé České republice byl k roku 1980 zaznamenán úbytek lokalit o 60%, což zhruba odpovídá současnému stavu na Moravě 

– úbytek 65% historických lokalit. Nejmarkantnější ústup byl zaznamenán  především z okolí Brna, Českomoravské vrchoviny, Moravského krasu, 

Drahanské vrchoviny, Zlínských vrchů, Hostýnských vrchů a stepních obvodů Bílých Karpat. Na Moravě se vstavač kukačka vyskytoval na 524 loka-

litách z nichž pouze 82 bylo recentně potvrzeno, což odpovídá 16% původního výskytu. Bylo nalezeno 99 dalších lokalit, čímž se současný stav zvýšil 

na 181 existujících nalezišť se vstavačem kukačkou.  Na území okresů Olomouc a Prostějov je dokladováno 53 historických a pouze 9 recentních 

lokalit, což odpovídá 17% z původního výskytu. 

    Za hlavní příčiny úbytku vhodných lokalit s výskytem vstavače kukačky považujeme mimo obecně známé negativní jevy globálního charakteru 

tyto: 

·        zánik vhodných stanovišť zněnou využití krajiny 

·        změna obhospodařování na lokalitách s výskytem vstavače kukačky 

·        úbytek vhodných opylovačů 

·        vandalismus – „sběratelé trofejí“ 

 I přesto, že celkové počty lokalit a na nich rostoucích jedinců jsou v absolutních číslech oproti jiným druhům orchidejí poměrně velké, zaznamenal 

tento druh obrovský pokles počtu lokalit – o 60%. Sagittaria z toho důvodu realizuje následující kroky pro záchranu středomoravských populací 

tohoto druhu. 

·        pečuje o lokality s výskytem vstavače kukačky 

·        sleduje výskyt  vstavače kukačky na lokalitách: PR Malý Kosíř, Kašpárovec, Loupežník, Dětkovice – Plánivá, PP Za Hrnčířkou, PP Brániska a PR 

Blátka 

·        monitoruje populaci vstavače kukačky a vliv managementu na ni na lokalitě PR Malý Kosíř (od roku 1998) 

·        pátrá po jeho výskytu na dřívějších lokalitách na střední Moravě 
  

Trocha přírody 

Vstavač kukačka - 

najdete ho ještě va Valcho-

vě? Dříve zde rostl :-). 

http://www.sagittaria.cz/cs/vstavac-trojzuby-(orchis-tridentata)
http://www.sagittaria.cz/cs/vstavac-trojzuby-(orchis-tridentata)


 výstavba  a otevření víceúčelo-

vého hřiště v Borkách + kamery 

 revitalizace dětského hřiště u 

mateřské školy 

 vybudování a spuštění provozu 

posilovny v suterénu sokolovny 

 čistění části potoka 

 kácení nebezpečných dřevin na 

volném prostranství 

 část rekonstrukce kanalizace 

 rekonstrukce klubovny SDH 

Sportovní akce 

 závody motoskijöringu a čtyřko-

lek pod Vrdlovem 

 Valchovský kameňák 

 hlavní cyklistický  závod o Pohár 

Drahanské vrchoviny 

 Valchovský drtič 

 3 šipkové turnaje 

 sehrálo se 2 x 22 zápasů v malé 

kopané 

 asi 16 zápasů velké kopané 

 závody požárního sportu - liga 

 Memoriál M. Ošlejška, Velenov 

Titulek popisující obrázek nebo 

grafiku 

Výstavba a práce v obci 

 tříkrálová sbírka 

 výroba ozdob z korálků 

 dětský maškarní karneval 

 myslivecký ples 

 masopust 

 beseda s myslivcem 

 sportovní ples 

 přednáška Dr. Mosler 

 charitativní sbírka - jaro 

 vítání občánků - jaro 

 velikonoční rukodělná dílna 

 cestovatelská přednáška - USA 

 pálení čarodějnic a stavba máje 

 zdravotnická přednáška - úrazy 

 pouťová zábava SDH 

 pouťové nedělní odpoledne 

 dětský den na hřišti 

 zájezd do ZOO Olomouc 

 rozloučení v knihovně před 

prázdninami s cenami 

 taneční zábava TJ Sokol 

 diskotéka pro děti - ukončení 

prázdnin na výletišti 

 beseda s policisty - bezpečnost 

silničního provozu 

 oslavy 90. výročí TJ Sokol 

 slavnostní otevírání nového více-

účelového hřiště 

 drakiáda + opékání špekáčků 

 charitativní sbírka - podzim 

 noční cesta za pohádkou s lam-

piony a táborákem 

 vítání občánků - podzim 

 cestovatelská přednáška - Čína 

 adventní rukodělná dílna 

 prodejní výstava knih 

 zájezd do vinného sklípku 

 přednáška o víně + cimbál 

 mikulášská disco pro děti - Zlatá 

Valcha, Mikuláškovi 

 mikulášská zábava TJ Sokol 

 Mikuláš s čerty u kaple 

 beseda s ilustrátorem dětských 

knih Adolfem Dudkem 

 vypouštění balónků Ježíškovi 

 beseda -milujeme Vánoce 

 koledování u kaple 

 Silvestrovský ohňostroj 

Kulturní a společenské události 

V obci Valchov 

se v roce 2011 

uskutečnilo 

celkem asi 

110 
různých akcí, které jste 

mohli navštívit 

 

Co se událo v roce 2011 

ve Valchově?  
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Okénko pro děti 

Vymaluj Valchovskou čarodějnici! 

Dokážeš dojet s 

autobusem až k do-

mečku? 

 

Spoj čísla a 

máš obrázek! 

 

Poznáš co je 

na obrázku?   
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Všeobecné informace 

 

 

Stomatologická LSPP 

Březen     

10.3. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488  

11.3. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263  

17.3. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452  

18.3. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804  

24.3. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319  

25.3. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665  

31.3. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227     

Duben  

1.4. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313  

7.4. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018  

8.4. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998  

9.4. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203  

14.4. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310  

15.4. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550  

21.4. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289  

22.4. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109  

28.4. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046  

29.4. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369      

 

Ortopedie a fyzioterapie, s.r.o., 

MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D.,  

MUDr. Jaromír Černý,Pražská 1b/ 67801 Blansko 

 

Objednávat je možno v ordinačních hodinách na tel. 516 418 785 a kdykoliv přes internet na adrese ojelinek@email.cz a jcer-

ny@email.cz  osobně. Doporučení praktického lékaře není podmínkou.  

Fyzioterapie je v provozu každý den vždy dle objednání ( tel. 516 410 305). 

Všeobecná a dětská lékařská pohotovostní služba 

Nemocnice Boskovice s.r.o. 

   všední dny  soboty, neděle, svátky  

LSPP všeobecná  17:00 – 22:00  8:00 - 20:00  

LSPP dětská  --- 8:00 – 20:00 

mailto:ojelinek@email.cz
mailto:jcerny@email.cz
mailto:jcerny@email.cz


V nejbližší době slavili nebo budou slavit  

svá životní jubilea tito naši občané: 
 

    Pan Josef Barák   

    Pan Antonín Langr   

    Paní Anna Dokoupilová  

    Paní Julie Fialová   

    Pan Eduard Oujezdský  

    Paní Josefa Chlupová    

    Pan Petr Staněk   

    Paní Jiřina Matušková  

    Paní Marie Vašíčková    

           

Společenské okénko 
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Navždy nás opustili naši spoluobčané: 
 

Paní Františka Nečasová 

Pan Josef Krejčíř 

 

 

vydává Obecní úřad Valchov, pod registračním číslem MK ČR E 20609 

Valchov 97, 680 01 Boskovice, tel.: 516 452 603, 724 189 101 — starostka, E-mail: obec@valchov.cz, www.valchov.cz  

 

Na výrobě zpravodaje se vyřádili J. Brožová a J. Brož  

  

S přáním pevného zdraví, štěstí, osobní pohody a radosti  

se připojuje vedení obce a zastupitelstvo obce Valchov. 


