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Úvodní slovo starostky 

Vážení a milí spoluobčané, 

skoro se to nezdá, ale tři měsíce uplynuly jako voda a nové číslo Valchovského zpravodaje je na světě. Přeji mu 

i vám všem, aby jste v něm našli informace, které vás zajímají, dozvěděli jste se co se děje ve Valchově nebo se 

třeba poučili a získali inspiraci. Za uplynulé tři měsíce se toho (jako obvykle) událo dost a dost. 

 Nejdříve vás chci informovat o skutečnosti, že Valchov uspěl se žádostí o dotaci na SZIF Brno a bylo 

nám schválena částka přes jeden milion dvě stě tisíc korun. V příštím týdnu jedu podepsat smlouvu k poskyto-

vateli dotace. Peníze budou použity na projekt s názvem „Nová náves pro Valchov“. Výběrové řízení na dodava-

tele stavby je již hotovo a jsou podepsány smlouvy s firmami, které budou stavět jednotlivé části celého pro-

jektu. Opravy všech tří mostů provedou Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. Protivanov, přechod pro chodce a 

místo pro přecházení postaví MISPRO, také z Protivanova a zpevněné plochy a veřejná prostranství dodá spo-

lečnost KOLOS Boskovice. Vše hodláme zvládnout do konce roku, tak aby všechny práce navazovaly jedna na 

druhou včetně dokončení rekonstrukce kanalizace a nového povrchu krajské silnice. Také komunikace „Na hrá-

zi“ bude zbrusu nová. S firmou provádějící rekonstrukci kanalizace jsme již jednali a dohodli jsme se na úzké 

spolupráci. Stavební dozor bude zajišťovat pan Josef Přibyl.  

 Letos o školních prázdninách plánuji opravit také interiér naší knihovny, neboť je již dost zastaralý, 

nevzhledný a pro pořádání akcí, které v knihovně probíhají, také nevhodný. Zastupitelstvo obce rekonstrukci 

schválilo a prázdniny jsou nejvhodnější termín, protože neprobíhá čtenářský kroužek a ostatní akce se mohou 

přenést do klubovny nebo do sokolovny. Předpokládám, že knihovna bude uzavřena asi měsíc (červenec). Omlou-

vám se za nepohodlí, které Vám vznikne, ale pevně věřím, že se vám bude v nově zařízené knihovně ještě více 

líbit. Ráda cituji paní Mifkovou z MK Boskovice, která řekla, že knihovna ve Valchově je obývacím pokojem celé 

obce a tak chci, aby jste se tam také tak cítili. Vášnivým čtenářům připomínám, že si do konce června mohou 

vypůjčit zásobu knih na 4-5 týdnů, aby je rekonstrukce nijak nelimitovala. Při nejlepší vůli totiž nebude možné 

si po dobu oprav knihy půjčovat, poněvadž budou bezpečně uloženy v krabicích, aby nedošlo k jejich poškození. 

Pro knihovnu se mi také podařilo uspět s projektem „Podejme si ruce“. Z ministerstva kultury ČR jsme získali  

ještě více peněz než v minulém roce, což je, představíte-li si méně a méně peněz na dotačních titulech, velkým 

úspěchem. Finance to sice nejsou nijak závratné (7 000,- Kč), ale každá koruna je pomocí při záslužné činnosti 

knihovny. O způsobu použití peněz jsem vás již informovala, jsou na pořádání besed, přednášek, výstav, setká-

vání a dalších akcí. 

 Také jsem splnila slib a je již dovybaveno dětské hřiště u mateřské školy. Domnívám se, že je hojně 

využíváno a dětem se líbí. Soudím tak, protože kdykoli jdu kolem, není prázdné a sviští lanovka. Dobrovolný sva-

zek obcí Boskovicko, jehož jsme členem, získal dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje a tu-

díž obdržíme část peněz na nové herní prvky, které jsou na DH už nainstalovány. Celková cena byla asi 120 000 

korun, předpoklad dotace je kolem 20 000 korun. 

 V tomto týdnu mne čeká fyzická obhajoba projektu na úpravu okolí hasičské zbrojnice, který nese 

jméno „Na místu setkávání záleží“. Žádost o dotaci je podána na MAS Boskovicko Plus a právě tento týden hod-

notící komise objíždí místa případných realizací. Věřím, že naše komplexní řešení celého dotčeného území i for-

ma zamýšleného uskutečnění členy komise zaujme, dobře si svoje záměry obhájíme a uspějeme. Plány jsou to 

velice povedené celým svým řešením, zahrnují například lezeckou stěnu nebo obnovu herního prvku za altánem, 

či tolik potřebnou opravu nájezdu do hasičské zbrojnice. Prohlédnout si celou projektovou dokumentaci můžete 

na webových stránkách obce. 
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 Když už mluvím o penězích, moc mne mrzí, že mezi lidmi jdou zvěsti (normálně drbům nevěnuji pozornost, 

ale v tomto případě si nemohu nedovolit vysvětlení), že obec už nemá žádné peníze. Slyšela jsem, že minulé za-

stupitelstvo zanechalo na bankovním účtu sedm milionů korun a teď už nemáme nic a proto kácíme les - mimo-

chodem k lesu se ještě vrátím. Tak čtěte, jaká je pravda, můžete se o ní přesvědčit i na obecním úřadě!  

 Po volbách byly na obecním účtu přibližně dva miliony korun, za což patří minulému vedení obce dík, je 

mnoho případů, že obce tonou v dluzích, na některé je i vyhlášen konkurz. K dnešnímu dni je na bankovním účtu 

obce Valchov asi dva miliony a osm set tisíc korun, to vše při tom, co se v minulém roce a půl podařilo postavit 

či jinak zrealizovat. O těchto skutečnostech se můžete sami přesvědčit. S penězi obce nelze libovolně naklá-

dat. Povinností obce je zveřejňovat jak rozpočet na následující rok, tak závěrečný účet za rok uplynulý. Obojí 

je důsledně činěno (i teď lze tyto dokumenty nalézt na webu obce, ti kteří nemají možnost internetu mohou se 

informovat na obecním úřadě). Tyto záležitosti také především schvaluje zastupitelstvo obce, což jsou lidé, 

které jste si sami zvolili, tudíž předpokládám, že mají vaši důvěru. Vzhledem k tomu, že k volbám se dostavilo 

více jak 80 % voličů, kteří volili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, je jisté, že je to vůle většiny obyva-

tel Valchova. 

 Z peněz, které obec obdrží ze státního rozpočtu, vybere na místních poplatcích nebo získá formou ji-

ných příjmů jsou na prvním místě hrazeny mandatorní výdaje, jako například výkon státní správy, veřejné 

osvětlení, provoz MŠ, údržba majetku nebo péče o veřejnou zeleň. Mnoho občanů neví, že obec má povinnost 

platit příspěvky na integrovaný dopravní systém (přispívá na to, že v obci jezdí autobusy), přispívá na žáky do-

jíždějící do základní školy (do Boskovic i do Žďárné), podílí se na příspěvcích do Svazku vodovodů a kanalizací 

(jehož je členem), poskytuje štědré dotace organizacím i církvi a podobně. Až z toho co zbude, je možné poři-

zovat nové investice nebo zábavu. Je to stejné, jako to má většina z nás doma. Dotační peníze, které jsou nad 

rámec rozpočtu, jsou bedlivě sledovány poskytovateli dotací a nelze je použít na jiný než přesně stanovený 

účel. Vzhledem k tomu, že mnoho akcí, občerstvení, zájezdů a podobně je pro občany zdarma, poplatky nedo-

sahují maximální možné výše, v mnoha případech jsou jen symbolické, neplatí se žádné poplatky v knihovně a 

jiné, hospodaří obec více než dobře! 

 Obec se také ujala čtyř křížů - Božích muk na katastru Valchova, má je nyní v majetku a hodlá o ně pe-

čovat. Postupně by chtěla všechny zrestaurovat a vyjádřit tak úctu k odkazu předků. Kříž před bývalou školou 

je součástí plánovaných oprav okolí hasičské zbrojnice. 

 Kácení lesa proběhlo z toho důvodu, že porost byl přestárlý (více jak 120 let) a po dohodě s lesním 

správcem (všimněte si, že o tom nemůžeme rozhodovat pouze sami) bylo rozhodnuto stromy vykácet. Dřevo už 

nebylo nejlepší kvality, ale i tak příjem z prodeje dřeva bude z valné části vrácen do obnovy porostu, část 

tržby spolkly také náklady na těžbu. Pokusím se zajistit možnost dotace na výsadbu lesa a následnou péči o 

něj. Předpokládám, že na jaře příštího roku bude holina znovu zalesněna, nebude se v tom místě nic stavět.  

 Snažím se šetřit jak jen je to možné, třeba na mzdy pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné prá-

ce. Na základě smlouvy s Úřadem práce, uchazeči zařazení v evidenci ÚP, pracují zdarma. Právě včera nám byl 

schválen příspěvek ze strany Úřadu práce na koordinátora pracovníků vykonávajících veřejnou službu. 

 Za všemi těmito získanými dotacemi a příspěvky je mnoho hodin tvrdé dřiny, zajišťování povolení, doku-

mentací a jiných materiálů, hodně různých jednání, domlouvání spolupráce atd., neboť získat je, není vůbec 

jednoduché. Pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo nejasnosti přijďte na veřejné zasedání zastupitelstva 

obce, ať víte co se v obci děje. V průběhu jednání se k projednávaným bodům můžete také vyjádřit. 

 Zapracovala jsem také na obecních webových stránkách, téměř denně vkládám nové informace, zejmé-

na fotografie z pořádaných akcí vám přináším ještě ten samý den a slibuji, že na nich ještě zapracuji, aby byly 

co nejživější, plné kvalitních zpráv a odkazů. Zvu vás také ke spolupráci na tvorbě nejen stránek, ale i Valchov-

ského zpravodaje. Posílejte svoje příspěvky a postřehy, budu se je snažit zapracovat. 

 Na závěr vám chci popřát pěkné nadcházející léto, plné sluníčka, energie a tvořivých nápadů, také od-

počinku a načerpání nových sil o dovolených a pamatujte: můžete se zeptat na cokoliv co vás zajímá nebo trápí. 

Jsem tady pro vás. 

 Jindra Brožová   
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Jednání zastupitelstva obce  

Na 13. jednání zastupitelstva bylo projednáno zejm. 
následující: 
 

 * závěrečný účet obce za rok 2011 

* schválení doporučení výběrové komise na výběr dodavatele         

stavby v rámci projektu „Nová náves pro Valchov“ 

* rekonstrukce interiéru knihovny 

* podání žádosti o dotaci na MAS Boskovicko Plus na projekt 

„Na místu setkávání záleží“ 

* výsledek hospodaření MŠ 

 

 

Jednání  

ZO  

č.13 

24.3. 

2012 

 Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu zú-

častnit. 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 dopředu informováni. 
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Info z obce  

Chcete být v obraze? 

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

akcích, informace, které jsou hlášeny místním rozhlasem, výstražné informace apod. zaregis-

trujte 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 prostřed-

nictvím fóra (odkaz – Tipy/fórum) nebo přímo v odkaze „napište nám“. Váš názor je velmi cenný 

a s určitostí ovlivní směr vývoje naší obce. 

 Připomínáme, že poplatky za odpady a psa bylo třeba uhradit do konce března. 

Můžete tak učinit na obecním úřadu nebo převodem na účet obce, kde jako variabilní 

symbol uvedete číslo domu. Poplatky pro rok 2012 zůstávají nezměněny, to je 400,- Kč 

za osobu za svoz komunálního odpadu a 100,- Kč za 1 psa.  

 Na obecním úřadě také stále můžete využít službu Czech Point. 

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

 

 

mailto:obec@valchov.cz


USKUTEČNĚNÉ AKCE  

V a l c h o v s k ý  

k a m e ň á k  

 V sobotu 28. 4. 2012 za 

krásného počasí se jel 6. ročník zá-

vodu Valchovský kameňák - časovka 

do vrchu. Opět současně zařazen do 

seriálu o Pohár Drahanské vrchovi-

ny. Akce se zúčastnilo 123 závodní-

ků v 17 kategoriích a 6 smíšených 

družstev. Trať vedla jako obvykle 

od studánky na Podlesí v Boskovi-

cích po „staré boskovské“ až na 

hřiště ve Valchově v Borkách.  

 Na hřišti bylo pro všechny 

závodníky i jejich doprovody a ser-

visní zázemí připraveno bohaté ob-

čerstvení. Krásné ceny s tradičním 

motivem kamene (představují tak 

„kameňák) připravil Pepa Barák ve 

své  dílně, další ceny dodalo velké 

množství sponzorů a obec - děkuje-

me. Pořadatelé v čele s Pepou Bará-

kem a jeho rodinou, kterým mimo-

chodem patří také velký dík, všech-

no perfektně zvládli - a není se če-

mu divit - mají totiž mnoho zkuše-

ností z pořádání závodů takového 

formátu jako je mistrovství světa. 

Zkušenosti nasbírané při těchto 

podnicích se jim hodí a dokáží je 

zúročit i ve Valchově.  

 Bezvadně prožitý sportovní 

den se, podle reakcí závodníků, líbil 

a proto si Vás dovolujeme pozvat na 

další cyklistické závody.  Koncem 

července tak ve Valchově můžete 

zažít cyklovíkend, dalo by se říci - 

takovou cyklistickou pouť. V sobotu 

28. 7. 2012 startuje hlavní závod 

crosscountry, který je také v rámci 

seriálu o Pohár Drahanské vrchovi-

ny. V neděli 29. 7. 2012 pak cyklis-

tický maraton „Valchovský drtič 

50“, zařazený do  Brněnského pohá-

ru horských kol. Na maraton máme 

požádáno o záštitu pana náměstka 

hejtmana Jihomoravského kraje. O 

obou závodech budete ještě po-

drobně informováni na obecním we-

bu, v regionálním tisku a dalšími ob-

vyklými způsoby. Těšíme se na Vás! 

Přijeďte si zasportovat nebo ale-

spoň fandit. 

J a r n í  F l o r a  O l o m o u c  
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H o d i n a  Z e m ě  a  č e r n á  h o d i n k a  

Obec Valchov se připojila ke globální-

mu happeningu Hodina Země. Od 20. 

30 do 21.30 hodin bylo v celé obci 

v y p n u t o  v e ř e j n é  o s v ě t l e n í . 

K významné, mediálně velmi sledované 

akci, se také přidala Osvěžovna ve 

škole a uspořádala 1. Valchovskou čer-

nou hodinku. Ve stejné době bylo 

v podniku vypnuto osvětlení, vývěsní 

štít i přerušena projekce. Sešlo se 

přes 40 lidí, povídalo se, hrálo na kytaru, podávalo speciální 

občerstvení a za svitu svíček se sedělo dlouho do noci. 

Osvětlení nikomu nechybělo ani po stanoveném konci pláno-

vané hodiny, a tak zůstalo vypnuto až do samého konce 

akce. Občané Valchova tak dali všem najevo, že jim není 

lhostejná ochrana životního prostředí a podporují ji. 

První letošní obecní zájezd v sobotu 21. 4. 2012 byl 

hlavně pro milovníky zahrad, květin a přírody, jelo se 

totiž na Floru do Olomouce. Ještě ráno to vypadalo, že 

bude pršet a mnoho přihlášených se omluví. Avšak kdo se 

odhodlal a přesto vyrazil, nelitoval. Počasí se umoudřilo, 

vyšlo sluníčko a tak byl zážitek z výstavy dokonalý. Ma-

jitelé zahrad a zahrádek si přišli na své a mohli si za-

koupit to, co potřebovali. Fotografie jsou na webu obce. 



C i m r m a n i  v e  v a l c h o v s k é  s o k o l o v n ě  1 9 .  5 .  2 0 1 2  
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Původně bylo v plánu uspořádat zájezd 

do divadla, třeba do Prahy na muzikál. 

Po důkladném zvážení celé situace, kdy 

by se cena autobusu vyšplhala na asi 20 

tisíc korun a lístek pro jednoho by přišel 

až na tisíc korun, byla tato varianta za-

vržena. Nabídlo se náhradní řešení - 

totiž pozvat divadlo do Valchova. Poda-

řilo se nám zajistit Divadelní soubor 

mladých hasičů Lovčičky. Děti ze sou-

boru sehráli divadelní kus autorů Zdeň-

ka Svěráka a Ladislava Smoljaka Dlouhý, 

široký a krátkozraký. Milovníci divadla, 

Cimrmanů a kultury si tak přišli na své. I 

když se ve stejném čase hrálo semifiná-

lové utkání hokejového mistrovství svě-

ta mezi Českem a Slovenskem, podívat 

se přišlo přes 70 diváků. Představení se 

jim líbilo a vyslovovali se pochvalně hlav-

ně o dětských hercích. Je vidět, že jsou 

i takové děti, které svůj volný čas tráví 

zajímavou činností. Ráda bych na tomto místě poděkovala nejen divadelnímu souboru, včetně celého jejich zázemí, ale také 

členům TJ Sokol, kteří perfektně přichystali sál a Osvěžovně ve škole za zajištění zboží na bar. Celkově divadlo zorganizo-

vala knihovna a obec Valchov, hodláme tak navázat na starou a již téměř zapomenutou tradici divadelních představení z 

jejichž výtěžku byly nakupovány knihy pro místní knihovnu v naší obci. A zájezd do opravdového profesionálního divadla 

možná uspořádáme také. Ve hře je třeba divadlo v Brně, které nebude finančně tak náročné. O všem se dozvíte. Sledujte 

www.valchov.cz, Valchovský zpravodaj i vývěsku. 

D e n  d ě t í  2 .  6 .  

Den dětí u příležitosti MDD se ve Valcho-

vě konal v sobotu 2. 6. 2012 na výletišti, 

pod taktovkou obce a ve spolupráci s jed-

notkou SDH. V odpolední nabídce byla 

diskotéka, kterou moderoval DJ Baart, 

možnost projížďky na koních, soutěže a 

hry o ceny a také skoky do záchranné 

hasičské plachty. O občerstvení, které 

bylo pro děti zdarma se starala Osvěžovna 

ve škole. Je třeba zdůraznit skutečnost, že 

pan Dokoupil uhradil polovinu nákladů na 

diskotéku. Díky. Další akci tohoto typu plá-

nujeme na konec prázdnin, jako rozloučení s 

létem a volnem před nástupem do školy. 
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 V pátek, přesně na den dětí, se 

knihovna ve Valchově časově přenesla o 

stovky milionů let zpět. Pozor! V knihov-

ně se totiž vyskytují dinosauři!  

 A podvečer to byl opravdu po-

vedený. „Holky z knihovny“ se opět vy-

řádily. Když jsem je den před tím po-

tkala s velkými pytli a bednami, jen 

jsem přátelsky zahalekala: „Ahój, kam 

to vlečete?“ „Do knihovny!“ zněla odpo-

věď, tak nějak jsem nechápala, pomys-

lela jsem si něco o tom, že ta rekon-

strukce interiéru je opravdu nutná, 

když už nosí věci i v pytlech. Asi to 

chudáci holky nemají kam dát. Na akci v 

knihovně jsem se dostavila v předstihu i 

se svými nažhavenými dětmi. Už ve dve-

řích jsem ztratila balanc, dílem překva-

pením a dílem z toho, že mi létající di-

nosaurus prosvištěl kolem hlavy. A to 

jsem se ještě nestačila pořádně roz-

hlédnout.  

 Výstavka dinosaurů zakompo-

novaná do pravěkých zákoutí (materiál z 

lesa - záhadný obsah pytlů a beden - 

totiž posloužil jako imitace pravěkého 

pralesa) byla famózní. Stoly přes celou 

knihovnu plné dinosaurů ve Valchově 

nikdo nečekal. Celkové naaranžování, 

včetně podsvícení ploch (osvětlení vá-

nočního stromku z domu) bylo velmi 

působivé. „Snažili jsme se dětem co 

nejvěrněji přiblížit jurskou krajinu i 

s jejími obyvateli. Díky sbírce Vašíka 

Hasoně se nám to povedlo. Osvětlená 

výstavka nejroztodivnějších ještěrů, 

podbarvená hudbou a řevem tyranosau-

ra, vzbudila zájem opravdu u všech ná-

vštěvníků“, uvedla paní knihovnice. 

 Začalo se vyprávěním o prehis-

torických zvířatech, společně si ukázali 

obrázky nejznámějších dinosaurů,  zod-

povězeno bylo i několik otázek o jejich 

způsobu života a následném vyhynutí, 

včetně zábavného kvízu a ukázek knih o 

pravěku, které knihovna nabízí k vypůj-

čení. Co zapříčinilo jejich vyhynutí…  

Byl to meteorit nebo snad nadměrná 

vulkanická činnost? Jednu takovou pra-

vou nefalšovanou sopku jsme tu také 

měli. Bylo to pro všechny opravdu pře-

kvapení! 

 Následovala praktická demon-

strace výbuchu sopky (vykulené oči dětí 

lze najít ve fotogalerii na webu obce 

nebo knihovny), vysvětlení chemického 

procesu bylo jen detailem. Prozradila ho 

Lenka Hasoňová: „Sestrojení pokusu je 

následující: Sopku jsme zhotovili 

z plastové láhve, z papíru a plastelíny 

vymodelovali finální podobu kužele. 

Oheň byla dortová fontána a lávou kru-

pice smíchaná s jedlou sodou, zalitá 

obarveným octem.“ 

 Po „výbuchu“ a „vylití lávy“ na-

živo, následovalo promítání ze života 

dinosaurů a jejich době. Nadšené sledo-

vání projekce 

potvrdila 

vrstva rozsy-

paného pop-

kornu, který 

se podával 

(aby iluze 

biografu byla 

dokonalá). Po 

zhlédnutí 

naučného 

filmu, byla 

většina pří-

chozích per-

fektně při-

pravena na 

následnou 

výrobu sád-

rových odlitků samotných dinosaurů.  

 Sádra se míchala ve velkém 

kbelíku přímo v knihovně. Čekání na 

ztuhnutí sádry bylo náročné, ale dílo se 

podařilo. Většina dětí si připadala jako 

na archeologickém kempu, když dolovala 

svoje výtvory z misky se sádrou (opět 

drobná chemicko-technologická vsuvka 

o tuhnutí sádry - hlavně proč to hřeje). 

Každý kdo chtěl, si mohl domů odnést 

vlastního sádrového dinosaura. Formou 

pro otisk bylo vlastně těsto (recept lze 

získat v knihovně), které připravovala 

Lenka doma mezi vařením pro rodinu. 

Různobarevná hmota pro otisky byla už 

sama o sobě zajímavá, dětem se totiž 

moc líbila (z rukou syna jsem ji myla asi 

hodinu).  

  Nechybělo také malé občer-

stvení – jak jinak než v podobě dino-

sauřích pamlsků. 

 „Jsme moc rádi, že jsme se 

společně sešli tak v hojném počtu. 1. 

června do knihovny dorazilo 60 návštěv-

níků!“, užasle dadala knihovnice Renata.  

A myslím, že Ti, co přišli, nelitovali. 

Dozvěděli se nové informace, pobavili se 

a odcházeli s pocitem dobře odvedené 

archeologické výpravy. „Jen nás trošič-

ku mrzí, že jsme si nestihli popovídat 

ještě o dalších zajímavostech, nachys-

táno toho bylo ještě víc! Tak snad někdy 

příště…“, posteskla si Lenka. 

 Výstavka však bude v knihovně 

k vidění ještě pár dní, takže – přijďte 

se podívat nebo nahlédněte do naší fo-

togalerie na webu knihovny nebo obce. 

 Poděkování patří všem, kdo se 

na přípravě takto náročné akce podíleli 

– Vašíku Hasoňovi a Vojtíkovi Barákovi, 

že zapůjčili svoje modely dinosaurů, 

Renatě a Klárce Kalikovým, Lence Haso-

ňové, Petrovi Slanému a jejich rodinám, 

neboť bez jejich obětavé pomoci a po-

chopení by tak úžasné akce pro naše 

děti (a nejen pro ně) opravdu dělat ne-

mohli.  

(Jindra Brožová a Lenka Hasoňová) 



Knihovna 

strana 9 

 V naší knihovně se fakt dějí 

věci! 22. března se konala přednáš-

ka o dálkové silnici Prostějov - Bos-

kovice - Žďár nad Sázavou a cikán-

ský tábor v Hodoníně. Poutavě 

přednášel badatel pan Jiří Vy-

mětalík a velmi ochotně odpovídal 

na všechny všetečné otázky. Článek 

pana Vymětalíka si můžete přečíst 

na jiném místě tohoto vydání Zpra-

vodaje. Ti co na přednášce nebyli, 

uvidí o co zajímavého přišli. 

 Hned 31. března jsme opět 

uspořádali naši známou rukodělku. 

Od 15 hodin probíhala již IV. Veli-

konoční. Po zkušenostech z minulé 

rukodělky se tentokrát otevřely 

nejen dveře klubovny hasičů, ale i 

knihovny samotné. V obou prosto-

rách bylo velmi živo. Tradiční ruko-

dělnou dílnu navštívilo přes 70 lidí. 

Příchozí si mohli ozdobit vajíčka, 

uplést žíly a vyrobit různé dekora-

ce, které se váží k Velikonocům. 

Připravena byla jednotlivá stanoviš-

tě, na kterých se pracovalo. Zdobily 

se perníčky, dělala se ubrousková 

metoda zdobení na vajíčka i jiné 

předměty, chystala se přáníčka i 

stojánky na vajíčka, ty představo-

valy hlavně zajíčky. Ke koupi se na-

bízely i jarní květinové dekorace. 

Samozřejmostí, jako vždy, bylo 

občerstvení v podobě pečiva, čaje a 

kávy, milá atmosféra a vstřícnost 

paní knihovnice i všech jejích po-

mocníků. Již nyní se těšíme na V. 

adventní rukodělnou dílnu, kterou 

plánujeme ve větším prostoru, v sále 

místní sokolovny a okolí. Plánujeme 

zároveň rozšíření vlastních aktivit o 

ukázky řemesel. Některá z řemesel 

si budou moci návštěvníci sami vy-

zkoušet. Součástí bude i prodejní 

výstava dětských knih.  

 11. dubna měla naše knihov-

na velký den! Neodehrával se však 

tentokrát ve valchovské knihovně, 

ale v Moravské zemské knihovně v 

Brně. Paní knihovnice Renatka s paní 

starostkou jely pro ocenění. U příle-

žitosti konání 2. ročníku Slavnostní-

ho setkání knihoven obcí Jihomo-

ravského kraje v Moravské zemské 

knihovně přebraly z rukou pana hej-

tmana Haška cenu za rozvoj veřej-

ných knihovnických a informačních 

služeb v obci a podporu kulturního a 

společenského života. Byl to den, 

kdy se naší obětavé knihovnici a 

jejím spolupracovníkům dostalo po-

děkování za jejich práci, kterou 

dělají ve volném čase daleko nad 

rámec svých povinností. A navíc je o 

jejich činnosti vědět v celém Jiho-

moravském kraji :-). 

 Posezení se seniory knihov-

na uspořádala 25. dubna. Milé poví-

dání o časech dávno zašlých i o sou-

časném dění a budoucích plánech 

nejen knihovny, ale i obce uvedla 

starostka obce. Příchozí obdrželi 

brožuru o tom, jak se bránit nástra-

hám všelijakých podvodníků, smlsli 

si na výborných laskominách a při 

odchodu každý dostal kytičku. 

Chtěli jsme tak vyjádřit úctu a po-

děkování našim starším spoluobča-

nům za jejich práci a pomoc. Rádi si 

necháme poradit a vyslechneme si 

zajímavé příběhy. Jsou určitě pou-

čením i inspirací. 

 Přednášku o zelených po-

travinách a zajímavé informace o 

výživě jste se mohli v knihovně 

dozvědět 16. května. Přednášely 

dámy Radka Roušarová a Sylva Šev-

číková. Příjemný podvečer zažili 

hlavně starší, škoda, že nepřišlo více 

lidí, třeba maminek malých dětí.  

 O divadelním představení 

Dlouhý, široký a krátkozraký přiná-

šíme také samostatný článek. 

 Stejně tak o večeru s dino-

saury, který byl připraven hlavně 

pro děti při příležitosti MDD. 

 Co dalšího knihovna chystá? 

Věřte, že je toho opravdu dost! 

Kromě pravidelného čtenářského 

kroužku ve čtvrtek, který bude 

slavnostně zakončen 28. června 

vyhodnocením kontinuální soutěže v 

kreslení, předáním cen a táborákem 

také rekonstrukce knihovny. Myslí-

me si, že interiér knihovny si už 

zaslouží vylepšit a zmodernizovat, 

opravit rozvody elektřiny, vymalo-

vat apod. V září se začátkem nové-

ho školního roku bychom všechny 

chtěli přivítat v příjemnějším pro-

středí. Tak po prázdninách ahoj! 



Jednotka SDH 
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 Dovolte mi několik slov k činnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Valchov. Jistě všichni ví o „ostrém 

zásahu“ 4. dubna, kdy naše jednotka zasahovala u požáru v Oulehlích. Jen pro Vaši představu, jak to asi v jednotce funguje: 

v 19.27h byl vyhlášen poplach, naši kluci byli u ohně v 19.45, to znamená za 18 minut! Na místě zásahu byli první, profesio-

nální hasiči z Boskovic dorazili asi 10 minut po Valchovských. Zásahu se účastnilo 6 valchovských hasičů a zásah trval do  

20.20h. Po odjezdu profesionální jednotky byla ještě místní jednotka v 21.30h překontrolovat požářiště.  Celá akce byla o 

to obtížnější, že bylo extrémní sucho (vydaná byla i výstraha hejtmanem Jihomoravského kraje) a v místě požáru se pohy-

boval člověk. Bylo velkým štěstím, že se 

nikomu nic vážného nestalo a vše v pod-

statě dobře dopadlo. Shořela „jen tráva“ 

v sadu v Oulehlích. Velitel JSDH se sta-

rostkou ještě do pozdních nočních hodin 

řešili hlášení výjezdu s vyšetřovatelem. 

Fotografie ze zásahu, které Vám přiná-

ším, nebyly dosud nikde publikovány. 

 1. dubna se členové jednotky 

podíleli na kácení rizikových stromů v 

korytě potoka na konci obce ve směru na 

Žďárnou. Kácení provedli profíci z Bos-

kovic. Ve velmi mrazivém počasí pracova-

lo 6 členů jednotky od 9 do 13 hodin. 

 JSDH také pomáhala při těžbě 

lesa v Borkách, když se kácelo blízko 

silnice. Řídili provoz a byli k dispozici s 

vysílačkami.  

 V rámci přesazení vzrostlých 

stromů od lakovny na hřiště provedli 

kluci 5x zalití stromů, neboť byla více 

než reálná hrozba velkého sucha. Záro-

veň prořezali cestu k hřišti. 

 Dále se hasiči účastnili školení 

řidičů a zajistili drobnou opravu hasič-

ského vozidla. V nejbližší době budou 

provádět kontrolu hydrantů. Mimo hasič-

skou činnost asistovali při dětském dnu 

2. června a celkově pomáhají při mnoha 

pracích v obci. Zakoupeno bylo kalové 

čerpadlo, aby byl využit zdroj vody v 

jímce u mateřské školy, což je obzvláště 

důležité při tak suchém období, jaké 

trvalo toto jaro.  

 Děkuji všem členům JSDH za 

jejich obětavou práci. 

Valchovská zásahová jednotka 



Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

Hasiči uspořádali 30. března 

přednášku o hasičských stejno-

krojích a vyznamenáních. Před-

nášel pan Herda z SDH Bene-

šov a akci lze považovat za 

okrskovou. Přesně měsíc na to 

30. dubna postavili krásnou 

májku. Škoda, že ji  „nekalá 

konkurence“ pokácela již za 

týden. Nejhorší však bylo, že 

při kácení vznikla škoda na 

obecním majetku - byla poniče-

na střecha hasičské zbrojnice 

a poškozena vstupní brána na 

výletiště. Oprava přišla na 5 

tisíc korun. Veselejší záležitos-

tí byla účast na Mši sv. Floriá-

na ve Žďárné a pěkné třetí 

místo na soutěži 1. kola požár-

ního sportu v Ludíkově 26. 5. 

Hasiči také pomáhali při pří-

pravě dne dětí 2. 6. a stále 

pracují na doladění klubovny. V 

rámci dotace na vybavení klu-

bovny proběhla ze strany po-

skytovatele kontrola, která 

neshledala nedostatky a nyní 

se již čeká na vyplacení dotač-

ních peněz. 

TJ Sokol je velmi aktivní organizace a také dobrá parta. 10. března uspořádali oblíbený 

Sportovní ples, byl již 15. a jako vždy perfektně zorganizovaný, včetně kulturního pro-

gramu, úžasné tomboly a občerstvení. Sokolíci pracují na dokončení přístřešku na hřišti, 

dovybavuje se hojně navštěvovaná posilovna, členové sokola provedli jarní úklid na hřišti i 

v jeho okolí. Bez jakékoliv pomoci sami podali žádost o dotaci na Jihomoravský kraj, ur-

čenou pro rozvoj sportu. A byli úspěšní! Zrekonstruují tak šatny pro sportovce. Musím 

však také vyzvednout perfektní spolupráci s obcí při zajišťování akcí různého druhu. Ať 

už se jedná o přípravu cyklistických závodů, přichystání sálu sokolovny na divadelní před-

stavení nebo nacvičování vystoupení oddílu zumby na Valchovskou pouť v letošním roce.  

TJ Sokol Valchov 

Mateřská škola 
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Honební společenstvo Valchov 

Školka za poslední tři měsíce zvládla 

mnoho zajímavého, akce byly přede-

vším pestré. Posuďte sami. Před Veli-

konocemi uspořádali velikonoční tvoře-

ní a barvení vajíček. 27. dubna, skoro 

na svátek všech čarodějnic pokřtili na 

dětském hřišti u MŠ maskota školky - 

malou valchovskou čarodějnici. Dostala 

jméno Hejhulka, vybraly ho samy děti. 

Po křtu a soutěžích následoval tradiční 

táborák s opékáním. 15. května pro-

běhla besídka k svátku matek s pro-

gramem, který děti nacvičily za pomoci 

učitelek. Také maminkám předaly 

krásné dárečky - přáníčka a obrázky 

malované na skle. Konal se zápis nových 

dětí pro příští školní rok, fotografová-

ní, děti navštívily dvakrát divadlo v 

Boskovicích, jednou přijelo divadlo do 

školky do Valchova. Byly to velmi oblí-

bené Tetiny. Doposud se mohly děti 

vyřádit na dvou výletech: navštívily 

jeskyně (viděly i netopýry), projely se 

konibusem a vyřádily se v lese cestou 

na Randulku při druhém výletu. Plánují 

ještě jeden - do Pilského údolí. No a 

chybět nebude také rozloučení s před-

školáky, kteří po prázdninách přejdou 

do „velké školy“. Mateřská škola Val-

chov bude v provozu ještě prvních 14 

dnů o prázdninách, aby tak ulevila za-

městnaným rodičům.  

Členové honebního společenstva mají 

letos před sebou náročný rok. Čeká je 

příprava valné hromady všech vlastníků 

půdy, založení Mysliveckého sdružení a 

volba nového výboru. 14. dubna proběh-

la výroční členská schůze v klubovně 

hasičů v bývalé škole, kde ještě pomo-

hou s dovybavením v rámci partnerské 

smlouvy. Protože drtivá část jejich 

práce probíhá v lese a na více kata-

strech než jen na valchovském, zdá se, 

že není tak moc vidět. Opak je ale 

pravdou. Momentálně sanují krmná za-

řízení pro zvěř, opravují ostatní mysli-

vecká zařízení a připravují podklady na 

již zmíněnou valnou hromadu. V letoš-

ním roce bylo 

odloveno proza-

tím 6 selat pra-

sat divokých, 

jejichž lov je 

povolen celoroč-

ně. Takže: „Lovu, 

lesu zdar!“ 



Info z 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. 

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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       Stále ještě odpady :-) 

 Ještě několik poznámek k odpadům. Jakým způsobem se odpadu zbavit už víte, jak ho třídit také 

(pokud si nejste jisti vše najdete na obecním webu). Každou sobotu mezi 11 a 12 hodinou dopolední můžete od-

pad odložit do kontejnerů za obecním úřadem. Chci jen připomenout, že je potřeba nepotřebné věci správně 

uložit i tam. Není možné, aby dovezený odpad ležel vedle kontejnerů na zemi (lyže, kola, pneumatiky,…). V době 

otevření dvora je vždy přítomen některý ze zastupitelů, který vám rád poradí co kam dát. 

 Celkové příjmy obce z poplatků za komunální odpad od občanů a „vrácené peníze“ od společnosti EKO-

KOM v minulém roce činily 159 933,- Kč. Výdaje spojené s likvidací odpadů v naší obci však byly 272 730,- Kč. 

Z toho komunální odpad 227 445,- Kč, objemný a ostatní odpad 31. 420,- Kč a nebezpečný odpad 13 865,- Kč. 

Jednoduchým výpočtem zjistíme, že náklady na 1 obyvatele jsou 572,- Kč, a to včetně dětí a důchodců, kteří 

mají poplatek za odpad prominut. V těchto částkách však není zahrnut ještě plat pracovníků, kteří v obci zajiš-

ťují úklid a náklady s tím spojené (pohonné hmoty, ochranné pomůcky, nářadí, pytle, veřejné koše a podobně). 

 Jistě, je to všechno v pořádku, obec zajišťuje tyto záležitosti, jen je třeba si uvědomit, že v rámci od-

padového hospodářství obec, ze svého rozpočtu, vynaložila přes 110 000,- Kč, jen za rok 2011. 

 Možná by se opravdu vyplatilo více třídit, lépe sešlapovat plastové lahve, nápojové kartony i papírové 

krabice. Pro obecní rozpočet jsou náklady na likvidaci odpadu menší zátěží, pokud nám za třídění více vrátí! 

 Upozorňujeme znovu všechny občany na zákaz volného pobíhání psů po obci. Při placení místního poplat-

ku za psa každý poplatník obdržel známku s číslem. Pes musí být touto známkou označen. Je-li značen jinak 

(tetování, čip) je tuto skutečnost vhodné oznámit na OÚ. V případě potřeby bude možné psa rychleji identifi-

kovat a zabránit tak prodlení řešení. 

 Zároveň upozorňujeme, že na jakékoliv dětské hřiště je zakázáno vodit psy, kouřit a ničit herní prvky 

či jiný majetek. V altánu na výletišti nejsou povoleny žádné míčové hry a taktéž ničení zařízení výletiště. 

Za děti a nezletilé odpovídají jejich rodiče nebo zákonní zástupci! 

Pořádek v obci a ničení obecního majetku 



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 Sobota 23. 6. - 7.30 h - odjezd na zájezd do ZOO Lešná. 

 Čtvrtek 28. 6. - 17.30h - na výletišti a v knihovně, slavnostní rozloučení kroužku čtení před prázdninami, 

táborák, vyhodnocení soutěže v kreslení - hodnotné ceny. 

 Pátek 29. 6. - předpouťová zábava na výletišti, hraje Trní, pořádá Osvěžovna ve škole. 

 Sobota 30. 6. - 21.00 h - pouťová zábava na hřišti, hraje Krounex, pořádá SDH Valchov. 

 Neděle 1. 7. VALCHOVSKÁ POUŤ - 9.00h Mše svatá v kapli sv. Petra a Pavla, od 15.00h program na hřiš-

ti v Borkách - vystoupení dětí se sestavou zumby,  pod vedením Mirky Aujeské, kolotoče a jiné atrakce, 

k tanci a poslechu hraje pan Drábek. 

 Sobota 28. 7. - cyklistický závod zařazený do seriálu o Pohár Drahanské vrchoviny, hřiště v Borkách. 

 Neděle 29. 7. - „Valchovský drtič 50“ - cyklomaraton zařazený do Brněnského poháru horských kol. 

 

dále pak: 

 

 Ekohrátky - odpoledne plné her a soutěží s ekologickou a přírodovědnou tématikou na ukončení prázdnin. 

 Fotbalová utkání na hřišti v Borkách. 

 Taneční zábava na hřišti, pořádá TJ Sokol. 

 A další … 

 

a v okolí … 

 

 Sobota 16. 6. od 10.00 do 16.00h zve MAS Boskovicko Plus všechny turisty na akci Otevřené rozhledny 

Boskovicka. 

 Sobota 9. 6. 20.00h v Zámeckém skleníku KZMB pořádá koncert TYNIKDY Label Tour. 

 Sobota 9. 6. a neděle 10. 6. Svátky řemesel v Kunštátě na Moravě. 

 Neděle 16. 6. ve Western parku Boskovice - ztracený svět dinosaurů, lanové centrum, obchůdky, atrakce, 

koňské představení 

 Neděle 24. 6. ve Western parku Boskovice - sraz dětských motorkářů 

 20. ročník festivalu pro židovskou čtvrť - Boskovice 2012 pořádá sdružení Unijazz ve spolupráci s měs-

tem Boskovice a rodinou Mensdorff-Pouilly. 5. až 8. července. 

  Arboretum Šmelcovna Vás zve na výstavu lilií a okrasných trav, která se koná od 1.7. - 8.7.2012 v Arbo-

retu Šmelcovna. Otevírací doba: Po - Ne: 9,00 - 17,00 h. 

 PĚKNÉ A VYDAŘENÉ LÉTO!!!! 

 

Co se chystá ... 
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Kolem Valchova měla vést dálková silnice Plzeň - Moravská Ostrava  

 Již od počátku 30. let 20. století se 

uvažuje o stavbě dálkové silnice první třídy, 

která má zlepšit dopravní dostupnost a průjezd-

nost sídel na trase, a propojit napříč Čechy, 

Moravu a Slovensko. Objem motorizované do-

pravy narůstá a koncem 30. let 20. století je 

zpracovávána dokumentace zlepšení a rekon-

strukcí okresních silnic prvních tříd mezi sídly 

okresů. U nás to byl projekt rekonstrukce 

okresní silnice Prostějov - Boskovice - Žďár, 

později začleněný do plánů Dálkové silnice Plzeň 

– Moravská Ostrava. Stavělo se za druhé repub-

liky a v době protektorátu v letech 1939–1943. 

Ve stejné době jsou také budovány první dálni-

ce. Národní dálnice Praha – Jihlava – Brno – Zlín 

– Slovensko, dnešní D1 a Německá průběžná 

dálnice Breslau (Vratislav, Wroclaw) – Brünn 

(Brno) – Wien (Vídeň). Obě zmíněné dálnice se 

s dálkovou silnicí Plzeň – Moravská Ostrava 

kříží. Stavbu postihl stejný osud a pro nedosta-

tek materiálu, zejména cementu, musela být 

stavba přerušena. Po válce se plánovala dostav-

ba, jenže stát měl jiné priority a silniční tah 

nahradila až v 70. letech 20. století vybudovaná 

silnice č. 18 protínající celé území Českosloven-

ska v trase Plzeň – Havlíčkův Brod – Přerov – 

Žilina – Michalovce.  

 Stavební úsek Kunštát - Boskovice 

nebyl zadán a průtah Boskovicemi byl realizován 

v prostoru od místní dráhy Skalice nad Svitavou 

– Velké Opatovice po most přes říčku Bělou. 

Městem měl procházet ulicí Otakara Kubína 

kolem tehdy plánované nemocnice, zbudované 

roku 1958 a nedaleko bývalé cihelny severně 

vlakového nádraží nadjíždět místní dráhu Skali-

ce - Velké Opatovice. Pokračuje rovně kolem 

textilní továrny Minerva, a dále Sokolskou ulicí 

okolo sokolovny až 

ke křižovatce 

s Havlíčkovou ulicí. 

Stavba si vynutila 

také zbourání 

farské stodoly. 

Kolem hřbitova 

vede stále rovně 

na východ po Pros-

tějovské třídě, 

Dnešní ulice Hybe-

šova a Ludvíka 

Vojtěcha. Na Pros-

tějovské ulici byla 

snesena část domu č. 1 a přemístěna trafika. 

Dále silnice míří kolem evangelického kostela, 

postaveného roku 1941, stále rovně a klesá 

k údolí říčky Bělé, kde se nacházely základy 

dvou mostů přes polní cestu a zmíněnou vodo-

teč. Průjezd stavěla fy. Ing. Jaroslav Šamalík 

Brno, následující úsek Boskovice - Valchov pro-

váděla firma Ing. R. Fritscher a spol. Brno.  

 Od křižovatky silnic Boskovice – Val-

chov – Hrádkov vidíme proti sobě dlouhý rovný 

průsek lesa s účelovou cestou. To je stará silni-

ce Boskovice – Valchov. Zbytky dálkové silnice 

můžeme sledovat jižněji těsně vedle dnešní 

silnice II/150. V lese nedaleko staré odvodňo-

vací štoly ledkové hutě u bývalé hájovny 

"V hutích" se nachází dva stavebně dokončené 

propustky. Jeden o průměru roury 100 cm, 

druhý 80 cm dlouhé 22 m. Magistrála pokračuje 

přímým směrem na jihovýchod k Valchovu. Obec 

těsně míjí a v "Kavce" můžeme najít průsek v 

lese a nevýrazné těleso dálnice se otáčí volným 

obloukem o velkém poloměru směrem 

k Ludíkovu. U křižovatky na Ludíkov můžeme 

spatřit zemní těleso přecházející do oblouku 

dlouhé asi 200 m o šíři 13,5 m. Dálková silnice 

pokračuje na severovýchod a ubíhá ke Žďárné. 

Jižně od obce Žďárná se nacházejí rozestavěné 

základy silničního mostu (viz obr.) přes stejno-

jmenný potok a polní cestu. Koryto Žďárenské-

ho potoka je na tomto místě regulováno a vy-

dlážděno kameny až do délky 5 m od mostu na 

každou stranu. Nedaleko v trati "Strážná" býval 

obecní lom a nalézáme tu téměř 2 m vysoké 

pozůstatky základů drtiče. Tady se v době 

stavby nalézal stavební dvůr sdružení Ing. Karel 

Fanta a Vilém Kutnohorský podnikatelství sta-

veb Brno, budující díl Valchov - Žďárná.  

Trasa probíhá stejným směrem, zčás-

ti polní cestou, a dlouhým rovným úsekem k 

osadě Skelná huť a otáčí se východně 

k Protivanovu. Úsek Žďárná - Protivanov budo-

vala firma E. Král Brno. Severně Skelné huti se 

měl nacházet most přes říčku Luhu a vidíme tu 1 

km dlouhý průsek v lese. A prach času a živá 

zeleň milosrdně přikryly pozůstatky této dálni-

ce druhé třídy.  

Jiří Vymětalík 

badatel a dálniční historik 
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 Prase divoké (Sus scrofa) je velký sudokopytník z 

čeledi prasatovití. Jeho domovinou je velká část Evropy a 

Asie, ale člověkem byl zavlečen i na jiné světové kontinenty. 

Jedná se o typického všežravce, který k životu preferuje 

staré lesní porosty. Prase divoké bylo vždy významnou lovnou 

zvěří, díky čemuž se velmi často objevuje ve folkloru. Je 

také předkem prasete domácího, které se chová pro maso a 

tuk. Dospělí samci dorůstají 120 - 180 cm a v kohoutku měří 

přibližně 90 cm. Jejich hmotnost je značně různorodá a v 

jednotlivých oblastech se viditelně liší, v průměru však činí 

50 - 90 kg.  

 Vzhledem k poměru těla má prase divoké nápadně 

velkou hlavu a relativně krátké končetiny. Jeho srst je tvo-

řená hustý-

mi štětina-

mi, které 

ho chrání 

před ne-

příznivými 

vlivy. Její 

z b a r v e n í 

kolísá mezi 

tmavošedou 

přes hně-

dou až k 

černé. Bě-

hem zimy 

je srst 

výrazně j i 

hustší a 

tmavší. Selata jsou zpočátku hnědá a světle pruhovaná. V 

této fázi života se selata nazývají Markazín.  

 Mezi další nápadné znaky prasete divokého patří 

jeho čtyři výrazné trojhranné špičáky, jež se při dorůstání 

zahýbají vzhůru. Slouží hlavně jako účinná zbraň při soubo-

jích. U samců dorůstají obvykle 20 cm, ve výjimečných pří-

padech však mohou dorůst až do délky 30 cm. U samic jsou 

viditelně menší a směřují směrem nahoru výrazně mírněji, 

navíc pouze u starších jedinců.  

 Prase divoké má skvěle vyvinutý čich a sluch, jeho 

nejhůře vyvinutým smyslem je zrak.  

 Nejenže je prase divoké daleko nejrozšířenějším 

zástupcem celé své čeledi, ale navíc patří – a to díky zásahu 

člověka - i mezi nejrozšířenější pozemské savce. Jeho areál 

rozšíření se v průběhu staletí značně měnil a v mnoha oblas-

tech, kde byl dříve běžný (Dánsko, Egypt, Irsko, Norsko), 

byl vyhuben, do některých byl naopak zavlečen a hojně se 

zde vyskytuje dodnes. Jeho domovinou je téměř celá Evropa 

s výjimkou velké části Skandinávie a Velké Británie, kde byl 

vyhuben a později reintrodukován zpět do volné přírody. 

Dnes však již obývá všechny světové kontinenty kromě An-

tarktidy. 

 Ačkoli je dnes jeho populační trend nejistý, na úze-

mí mnoha států jeho početnost v posledních letech rapidně 

stoupla a v některých z nich je již považován za vážného 

škůdce. Výrazné navýšení početnosti prasat divokých bylo 

zaznamenáno i v České republice, kde je v mnoha oblastech 

již přemnoženým druhem. V optimálním prostředí přitom 

připadají zhruba 2-3 kusy/ha lesa. Prase divoké ke svému 

životu preferuje zejména staré listnaté lesy s bohatým pod-

rostem a s dostatkem příležitostí k bahenním "koupelím". 

Prase divoké je aktivní zejména v noci, den tráví většinou 

odpočinkem. Jedná se o skrytě žijící tvory, kteří se díky 

svým dokonale vyvinutým smyslům většinou velmi účinně vy-

hýbají přítomnosti člověka. Jejich přítomnost v lese však 

často můžeme zaznamenat díky jejich bahenním koupelím, ve 

kterých je bahno v loužích rozválené na velké ploše. Žijí ob-

vykle ve skupinách, které průměrně čítají 20, vzácně až 50 

jedinců. Výjimkou jsou pouze staří samci, kteří žijí samotář-

sky. Jsou schopni vyvinout rychlost 48 km/h.  

 Prase divoké je typický všežravec. Požírá trávu, 

hlízy, ořechy, různé bobule, mršiny, kořeny, odpadky, hmyz, 

malé plazy. Často navštěvuje pole, zvláště kukuřičná, kde 

dokáže napáchat značné škody. Pro dospělá prasata předsta-

vuje největší nebezpečí zejména vlk nebo medvěd, selata se 

mohou zase stát relativně snadnou kořistí rysů, lišek, koček 

divokých nebo různých dravců, zejména výrů. Velký úbytek 

predátorů je ve většině oblastí hlavní příčinou jejich rychlé-

ho přemnožení. Ve střední Evropě vychází většina vrhů na 

období od března do května. Počet mláďat ve vrhu se pohy-

buje od 3 - 12.  

 Prase divoké se v lidské kultuře objevuje již od 

pradávna, většinou jako významný zdroj potravy nebo symbol 

plodivé síly. Již na z pravěku dochovaných jeskyních malbách 

můžeme často pozorovat souboj kance s člověkem. Černá 

neboli rytířská zvěř, jak prase divoké nazývají myslivci, pat-

řilo odedávna k oblíbené lovné zvěři. Myslivci označují samce 

prasete divokého slovem kňour, samice je bachyně. Mladá 

zvěř obojího pohlaví v prvním roce života je známa jako mar-
kazíni, letošáci či selata, v druhém roce života jako lončáci. 
Trofejí z prasete divokého jsou kly, mezi myslivci označova-

né jako zbraně, a to jak delší horní páráky, tak kratší spodní 

klektáky, jimiž rozzuřený kanec klektá, tj. vydává cvakavé 

zvuky. 

Trocha přírody 

Ze života divočáka :-). 
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 V rámci nového projektu „Valchov jako značka“, který má souvislost s místem kde žijeme, s historií i 

setkáváním lidí hledáme původní, možná trochu zapomenutý recept. Ano, mám na mysli předpis na zhotovení 

nějakého jídla. Možná si rádi zavzpomínáte co vám vařila babička nebo maminka, když jste byli malí. Debaty 

nad jídlem, které vždy přispívá k pohodě a dobré atmosféře, boří komunikační bariéry a spojují lidi.  

 Chtěla bych vás proto touto cestou oslovit, zda by bylo možné vaše recepty přinést, poslat, hodit do 

schránky (na úřadě i v prodejně Jednoty COOP) či zanechat v knihovně. Nebo ho přijďte jen říct - nadiktovat 

a my ho zapíšeme, také jsme ochotni přijít za vámi, pokud nemůžete přijít. Nebojte se, může to být jakýkoliv 

recept. Já si například pamatuji, že „valchovská babička“ nám jako dětem dělala „mlíčnou polívku“ a „šulánky s 

makem“, původní recept na ně však nemám. Máme u nás mnoho tradičních surovin a darů přírody, které jsou pro 

náš region charakteristické. Například brambory, švestky, borůvky, houby a jiné. Třeba právě u těchto ingredi-

encí si vzpomenete na báječné jídlo. 

 Tak mě napadá, že ve Valchově se vařívala povidla! To je také velmi zajímavá tradice, chtěla bych se o 

ní dozvědět více. Kdy, jakým způsobem, jak dlouho a kde, u koho se povidla vařila. Co se používalo za švestky, 

kadlátke, modry ovoce, v čem se vařilo - v jakých nádobách, jaké byly pomůcky a udělátka co usnadňovaly práci. 

Jakým způsobem se hotová povidla plnila do nádob a jakých, jak se uchovávala a skladovala. No a nakonec co se 

z nich nejvíc vařilo a peklo, slané i sladké, prostě všechno co vás jen napadne… možná se dostaneme i k tomu, co 

se hlavně ve Valchově pěstovalo. Na polích i na zahrádkách. Kdo byl vyhlášená kuchařka, kuchař či cukrářka. 

Nebo se snad výrobou jídla někdo živil? Kam dodával? Měl svůj obchod?  

 Bylo by pěkné z receptů a zajímavých příběhů vytvořit kuchařku tradičních pokrmů z Valchova a okolí. 

Spojíme vzpomínky i nové nápady pro dobrou věc, udržení tradic v regionu a Valchov bude zase o trochu víc 

vidět. Každý z receptů a nápadů zveřejníme, zpočátku na internetových stránkách, později možná vydáme i 

tištěnou podobu. 

 Co říkáte? Připadá mi to jako zajímavý nápad. Zkusíte mi pomoci? Takže přeju vám dobré vzpomínání, 

radost z vaření a setkání u plného stolu a dobrou chuť. A nezapomeňte - Valchov je naše značka! 

Projekt 

strana 16 

Zapojte se do nového projektu, zavzpomínej-

te a pomozte uskutečnit zajímavou věc. 

Pro inspiraci něco tradičního z Valašska 

Suroviny: 3/4 kg brambor, 300g mouky, 100g slaniny, 300g brynzy 

Syrové okrájené brambory rozstrouháme, osolíme a smícháme s mou-

kou, až je těsto hustší než na noky. Menší kousky těsta zaváříme do 

vroucí osolené vody a asi 8 minut vaříme. Uvařené polejeme rozpuště-

nou slaninou a promícháme s brynzou. Pro chuť můžeme přidat useka-

nou pažitku nebo kopr. Chutnají také s kysaným zelím. 

Halušky 
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Okénko pro děti 

Vymaluj koníka! 

 

Něco pro chytré hlavičky!  

 

Odpověz na otázky a pošli je na obecní úřad mailem nebo přines osobně, budou-li všechny odpovědi správné, čeká tě odměna :-). 

1. Stručně charakterizuj, co je to Valchovit. 

2. Vyjmenuj 4 jehličnaté a 4 listnaté stromy. 

3. Najdi zajímavou lidovou pranostiku na červen. 

4. Do kterého moře se vlévá Valchovka? 

5.  Kolik noh má Pokoutník domácí? 
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Všeobecné informace 

 

 

 

 

 

 

Stomatologická LSPP,  ordinační hodiny: od 8.00–12.00 hod. 

Ortopedie a fyzioterapie, s.r.o., Pražská 1b/ 67801 Blansko 

MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D.,  

MUDr. Jaromír Černý 

Objednávat je možno v ordinačních hodinách na tel. 516 418 785 a kdykoliv  

přes internet na adrese ojelinek@email.cz a jcerny@email.cz osobně.  

Doporučení praktického lékaře není podmínkou. Fyzioterapie je v provozu každý den  

vždy dle objednání ( tel. 516 410 305). 

    Pracovní dny    soboty, neděle, svátky 

LSPP všeobecná  17.00 - 22.00    8.00 - 20.00 

LSPP dětská   není     8.00 - 20.00  

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

10.6. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997 

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

17.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 

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

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

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

Všeobecná a dětská lékařská pohotovostní služba 

Nemocnice Boskovice s.r.o. 

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně - Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111  

Službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin.  

O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin. 

mailto:ojelinek@email.cz
mailto:jcerny@email.cz
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 Teplá i studená kuchyně 

 Polední menu 11-14h (68,-) 

 Rozvoz poledního menu (61,-) 

 Alko/nealko nápoje 

 Letní zahrádka/salonek 

 Velkoplošná projekce   

 Kulečník/šipky/PC 

 Wifi připojení zdarma 

 Svatby, večírky, firemní akce 

 
 

 

 

Inzerce 

Pokud něco hledáte, prodáváte, kupujete, 

můžete se inspirovat nebo si podat inzerát 

Máme pro Vás otevřeno: 

Po, Út 11 - 15 

St, Čt  11 - 21 

Pá, So 11 - 23 

Ne zavřeno 

T: 731 906 332 

www.zlatavalcha.cz 

E: zlatavalcha@seznam.cz 

KADEŘNICTVÍ RENI – RENATA ŠTĚPÁNKOVÁ 

Valchov č. 50  

Tel. 776 308 208  

e-mail: renata@kadernictvireni.cz  

web: www.kadernictvireni.cz  

Provozní doba Od – Do  

pondělí 9.00 – 13.00 hod.  

úterý 12.00 – 21.00 hod.  

středa 8.00 – 17.00 hod.  

čtvrtek 12.00 – 21.00 hod.  

pátek 8.00 – 17.00 hod.  

sobota dle telefonické domluvy  

AUTOLAKOVNA – ZDENĚK PŘIBYL 

Tel. 721 289 779  

e-mail: autolak-valchov@email.cz  

Provozní doba:   

po – pá 7.00 – 16.00 hod.  

 

ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA ZELENĚ – ZDENĚK VESELÝ 

Valchov č. 114  

Tel. 604 508 403  

 

 

STOLAŘSTVÍ BARÁK 

Valchov č. 124  

Tel. 728 047 051  

ZAHRADNICTVÍ VESELÁ 

Valchov č. 75  

Tel. 605 185 097  

 OSVĚŽOVNA VE ŠKOLE 

Otevřeno: Po - So 15.15 - 23.00 

Neděle 10 - 13 a 15.15 - 22.00 

 Teplé i studené nápoje 

 Pochoutky z udírny 

 Pořádání jakýchkoliv akcí 

Přejato z obecního webu 



V nejbližší době slavili nebo budou slavit  

svá životní jubilea tito naši občané: 
 

    Paní Marie Menšíková  

    Pan Miloslav Laštůvka  

    Pan Miroslav Chlup   

    Paní Marie Přikrylová   

    Pan Dennis Rudolph Iversen  

    Paní Anna Filoušová 

    Paní Hedvika Korcová   

    Paní Jiřina Kolářová   

    Paní Marta Špidlíková 

        

           

Společenské okénko 
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V tomto období se ve Valchově narodili: 

 

  Adriana Raušová 

  Mikuláš Martínek 

   

  Hodně radosti Vám přejeme! 

 

 

vydává Obecní úřad Valchov, pod registračním číslem MK ČR E 20609, vyšlo 6.6.2012 

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 vyřádila J. Brožová a spoluprací na článcích se podíleli Lenka Hasoňová a Jiří Vymětalík. 

  

S přáním pevného zdraví, štěstí, osobní pohody a radosti  

se připojuje vedení obce a zastupitelstvo obce Valchov. 


