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Úvodní slovo starostky 

Vážení a milí spoluobčané, 

léto, prázdniny, dovolená – to vše uteklo rychleji než bychom si sami přáli. Podívejte se, co všechno se 
v létě událo, stalo a také na co se můžete těšit na podzim. I podzim může být pěkný, zábavný, příjemný a 
hlavně barevný! 

 Nejdříve bych asi zmínila postup výstavby všech plánovaných projektů. Již druhým rokem probíhá 
v naší obci rekonstrukce kanalizace, tato stavba je velmi náročná (ve všech směrech), ale konečně se chýlí 
ke svému konci. V rámci našeho projektu „Nová náves pro Valchov“, který, jak již víte, zahrnuje výstavbu 
přechodu pro pěší, místa pro přecházení, revitalizaci míst podél potoka od mostu na Velenov po most na 
Přísadniska a opravu tří mostů, bylo třeba (a nanejvýš moudré) všechny práce sesouladit tak aby logicky 
navazovaly. Díky perfektní spolupráci s dodavatelem stavby Dyje II s pracovníky společnosti Skanska se 
vše daří podle našich představ. Vzájemně si vycházíme vstříc a jednotlivé fáze staveb neustále koordinuje-
me. Možná jste si všimli, že procházím každý den několikrát obcí a snažím se stavbu co nejlépe „hlídat“. 
Opravdu to není zbytečné, úzký kontakt mezi všemi firmami, které momentálně na území Valchova pracu-
jí (je jich pět), je nezbytný a spoustu zdánlivě drobných „detailů“ se daří operativně vyřešit. Ve většině 
případů to jsou věci, které by posléze, při používání hotového díla mohly vadit nebo vypadaly nevzhledně. 
Oceňuji i spolupráci jednotlivých občanů, neboť není v lidských silách postihnout všechny úhly pohledu na 
danou věc. Velice si vážím ochoty jednotlivých zástupců firem i samotných pracovníků ke vzájemné spolu-
práci a pomoci. 

 Přechod pro chodce mezi zastávkou na Boskovice a prodejnou Jednoty je již téměř hotov, chybí 
jen osvětlení. Podobně je tomu u místa pro přecházení na Přísadniska, dodělává se zábradlí a úprava okol-
ního terénu. V rámci revitalizace veřejných prostranství jsou provedeny práce „na hrázi“, tam chybí vý-
sadby stromů a výsev trávníku – toto se provede, jakmile bude pro výsadbu stromů vhodnější počasí. Ta-
ké budou doplněny lavičky a koše. Zároveň se pracuje na opravách všech tří mostů. Ukončení prací je plá-
nováno na konec října, pevně věřím, že vše zvládneme k všeobecné spokojenosti. Ohledně financování 
vás budu informovat v některém z příštích čísel Valchovského zpravodaje, neboť přesné vyúčtování ne-
mám zatím k dispozici. Mohu vám však sdělit, že firmy pracují bez poskytnutých záloh. Plánované náklady 
na celý projekt „Nová náves pro Valchov“ jsou asi dva miliony korun. 

 Také se zabýváme dalšími úpravami terénu na hřišti v Borkách, zejména svahu, který přiléhá 
k novému chodníku na víceúčelové hřiště. Část valu byla stržena a jeho sklon se podstatně snížil, uvažuje-
me ještě o dalších opatřeních, aby se zemina nesplavovala. Stejně tak byly provedeny svahovací práce 
kolem víceúčelového hřiště, cílem bylo zajistit směr odtoku dešťových vod do míst, kde nenapáchají ško-
dy. Ve výrobě jsou také lavičky, které budou umístěny na mantinelech nového hřiště. Pro sportovce i divá-
ky to bude jistě o mnoho pohodlnější. 

 Jak jsem se již zmiňovala v úvodníku minulého vydání Zpravodaje, navštívila nás hodnotící komise 

MAS Boskovicko Plus, prohlédla si místo případné realizace plánovaného projektu „Na místu setkávání 

záleží“, vše vyhodnotila a 19. 6. 2012 jsme obdrželi rozhodnutí.  
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 S potěšením vám mohu oznámit, že naše plány se velmi líbily, ve své skupině získaly nejvyšší počet bo-
dů a žádost o dotaci byla schválena. Celkově nám MAS Boskovicko plus přispěje půl milionu korun na re-
konstrukci prostor kolem bývalé školy, včetně nájezdu do hasičské zbrojnice, výměny herních prvků za 
altánem na výletišti nebo úpravy zanedbaného koutu – bývalé školní zahrady. Vzhledem k tomu, že je to 
jedno z hlavních center naší obce, občané si zaslouží pěkné a důstojné „místo pro setkávání“. Máte-li zá-
jem, prohlédnout si obrázky jak by mělo prostranství kolem školy vypadat, jsou k dispozici na 
www.valchov.cz v odkaze „o obci/nové plány. Opravy se plánují na rok 2013.  

 Jedním z dalších plánů je zalesňování, ať už vytěžené plochy v Borkách nebo nových pozemků nad 
vodárnou. Rozšířili bychom tak výměru obecního lesa, což je, myslím, dobrou investicí do budoucna. Aby 
náklady byly co nejmenší, plánujeme les vysadit formou obecní brigády. Za prostředky, které nevydáme, 
potom můžeme zachovat vysoký standart obecních akcí, zejména vstup pro občany zdarma, často občer-
stvení zdarma, nulový poplatek za užívání víceúčelového hřiště pro valchovské, obecní zájezdy a podob-
ně.  

 S úřadem práce se podařilo vyjednat příspěvek na ještě jedno pracovní místo v rámci veřejně pro-
spěšných prací. Od srpna tak pracují dva lidé po celý den. Myslím, že je to v obci znát. Za práci, kterou od-
vádějí, je musím pochválit. Obec je uklizená a čistá, pracovníci často pomáhají i na obecním úřadě. 

 Jistě víte, že 12. a 13. října se konají volby do krajských zastupitelstev, v naší obci také budeme 
zajišťovat jeden volební okrsek. Volební místnost bude jako vždy na obecním úřadě. Původně jsem sice 
měla v úmyslu umístit volební místnost do klubovny hasičů v bývalé škole, aby byl zajištěn bezbariérový 
přístup pro občany, ale museli bychom do objektu nechat zavést pevnou telefonní linku, za peníze, samo-
zřejmě, a to se mi zdálo zbytečné. Po velmi pečlivém uvážení jsem se rozhodla také kandidovat do kraj-
ského zastupitelstva Jihomoravského kraje, a sice za Sdružení nestraníků. Na kandidátce tohoto sdružení 
je drtivá většina starostů menších obcí a jsem přesvědčena, že právě tito lidé nejlépe vědí, co malé obce 
pálí a jak jim pomoci. Pokud by se mně podařilo být zvolena, vím, že by to mělo pozitivní vliv na naši obec 
i mikroregion. Je totiž třeba se aktivně zapojovat i do krajské politiky, chcete-li pro svoji obec udělat co 
možná nejvíce. Rozhodnete-li se dát mi svůj hlas a projevit mi tak důvěru, budu si toho nejenom vážit, ale 
s čistým svědomím mohu říct, že pro Valchov udělám co možná nejvíce. Pouvažujte o tom. Plánuji před 

volbami ještě neformální 
setkání s občany. 

 Závěrem bych 
Vás chtěla pozvat na 
mnoho krásných a zají-
mavých akcí, které se 
budou konat celý pod-
zim. Podrobnosti nalez-
nete na webových strán-
kách obce, v obecní vý-
věsce, dozvíte se je 
z místního rozhlasu nebo 
ti, kteří jsou přihlášení 
k odběru informací 
z obce je dostanou pří-
mo do svých mailových 
schránek. Přeji vám hod-
ně zdraví, pohody a pří-
jemný závěr léta. 

 Jindra Brožová 
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Jednání zastupitelstva obce  

 

Na 14. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

* smlouva o pronájmu pozemků 

* možnost vybudovat v obci větrnou elektrárnu 

* fotbalové hřiště v Borkách 

* žádost o sponzorský dar 

* zpráva z kontroly kontrolního výboru 

* možnost pořídit „vítací cedule“ při vjezdu do obce s doporučením       
omezení rychlosti vozidel 

* dohoda o poskytnutí finančního příspěvku   

 

Jednání  

ZO  

č.14 

25.6. 

2012 

 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 zveřejně-
na na internetových stránkách obce. O konání jednotlivých zasedání jsou občané dopředu informová-
ni. Přijďte se přesvědčit o práci vámi volených zastupitelů osobně. 
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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, in-
formace, 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 zájem, 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. 

Připomínáme, že poplatky za 2. pololetí za odpady je třeba uhradit do konce září. Můžete 

tak učinit na obecním úřadu nebo převodem na účet obce, kde jako variabilní symbol uvedete číslo do-
mu. Poplatky pro rok 2012 zůstávají nezměněny, to je 400,- Kč za osobu za svoz komunálního odpadu, 
čili za 2. pololetí 200,- Kč .  

 

Další služby 

Na obecním úřadě také stále můžete využít službu Czech Point. 

Lze i nadále využít možnosti úředního ověření podpisů a listin. 

 

 

mailto:obec@valchov.cz


V a l c h o v s k á  p o u ť  2 0 1 2  
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 V letošním roce jsme Val-
chovskou pouť pojali trochu jinak, 
tak nějak pouťověji :-). Na četná 
přání občanů jsme k nám poprvé 
v historii pozvali kolotoče. Ale 
pěkně od začátku.  

 Už v pátek před poutí 
uspořádala Osvěžovna ve škole 
taneční zábavu. Hudební dopro-
vod zajistila skupina Trní 
z Boskovic. Kluci jsou profíci ve 
svém oboru, hráli countryově a 
velmi pěkně. Jediná piha na kráse 
pátečního večera byla malá ná-
vštěvnost podniku, možná poča-
sí… vše ostatní totiž bylo zajištěno 
dokonale. 

 Sobotní večer patřil zába-
vě na hřišti, kapela Krounex hrála 

k tanci a poslechu do pozdních 
nočních hodin. Hasiči z SDH Val-
chov zajistili veškerou organizaci, 
občerstvení i úklid po zábavě. 
Tančilo se venku a muzikanti vyu-
žili nový prodloužený přístřešek, 
který posloužil jako venkovní pó-
dium.  

 Nedělní oslavy započaly 
ráno v devět hodin mší Svatou u 
kaple. Podívat se přišlo opravdu 
mnoho lidí, mše se sloužila, tak 
jak to bývá na pouť zvykem, 
téměř celá před kaplí. Z Písma 
četla také paní místostarostka Vít-
ková z Boskovic. Po nedělním 
slavnostním obědě, který jistě do-
ma každý připravoval, se pak zá-
jemci o kolotoče, stánky a jiné 
atrakce přesunuli na hřiště. Začát-

kem odpoledne vystoupila val-
chovská děvčata se sestavou Zum-
by pod vedením Mirky Aujeské. 
Později odpoledne hrál a zpíval 
k tanci a poslechu ještě pan Drá-
bek. Na kolotoče a stánky se při-
šlo podívat nebývale hodně ná-
vštěvníků, v horkém a dusném 
počasí však brzy odcházeli, což 
bylo jistě škoda.  

 Poděkovat je třeba všem, 

kteří se podíleli na organizaci, 

chystání, stavění, bourání, neustá-

lém přesunu laviček, úklidu, zajiš-

tění občerstvení a tak dále a tak 

dále. Celkově, ti co pouť navštívili, 

ji hodnotili velice kladně, a to 

jsem ráda. 

USKUTEČNĚNÉ AKCE  



USKUTEČNĚNÉ AKCE  

C y k l i s t i c k ý  v í k e n d  v e  V a l c h o v ě  
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Víkend 28. a 29. července patřil ve 
Valchově hlavně cyklistům na hor-
ských kolech. 

 V sobotu 28. 7. byla na 
programu 10. VELKÁ CENA OBCE 
VALCHOVA, která byla zároveň 11. 
závodem seriálu o Pohár Drahan-

ské vrchoviny MTB XC 2012. Trať 
závodu byla postavena v lesním 
terénu v Borkách, byla krásná, ale 
náročná. Dětské kategorie závodi-
ly především v prostoru hřiště. 
Počet kategorií byl stanoven na 
devatenáct a jednu štafetovou, 
dohromady tedy dvacet, závodilo 

celkem 123 jezdců. Jedno kolo 
závodu měřilo 3 000 metrů a do-
spělí jeli čtyři nebo pět kol, dle 
svojí kategorie. Všechny podrob-
nosti o závodu lze najít i teď na 
internetových stránkách obce. Je 
ale určitě zajímavé, že průměrná 

rychlost závodníků se pohybovala 
kolem 15 km/h, což v lesním ná-
ročném terénu je jistě úctyhodný 
výkon. Pořadatelem závodu byla 
obec Valchov, závod zajistilo mno-
ho ochotných a osvědčených dob-
rovolníků (nelze všechny zmínit, 
neboť bych jistě na někoho zapo-

mněla a to by mi bylo líto), ředite-
lem závodu pak, jako vždy, Pepa 
Barák, hlavním rozhodčím Erik 
Řezník. Poděkovat však musím 
všem za jejich ochotu a vstřícnost, 
nejen organizátorům, ale i spon-
zorům, bez kterých by se závod 

nemohl 
konat. 
Sponzory 
byli Obec 
Valchov, 
Merida 
Deliko-
mat, O.K. 
BAG Bos-
kovice, 
Dopes 
Benešov, 
Pivovar 
Nová 
Paka, MP 
Lesy, Zá-
mek Bos-
kovice, 
Zlatá Val-
cha – Jo-
sef Miku-
lášek, Jo-
sef Barák, 
Pavel Žil-
ka, Zde-
něk Men-

šík, Radek a Stanislav Dokoupilovi, 
Vladimír Jasinko. Počasí v sobotu 
všem přálo, závod se vydařil, 
všichni účastníci odjeli spokojeni. 
Realizační tým však jen přehodil 
výhybku a začal pracovat na ne-
dělním závodu. 
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 Po noční bouřce se hned 
od rána vše připravovalo na cyk-
listický maraton VALCHOVSKÝ DR-
TIČ 50. Byl to sice 1. ročník závo-
du (avšak pořádal se již podruhé, 
v loňském roce byl deklarován 
jako nultý), jel se pod záštitou ná-
městka hejtmana Jihomoravského 
kraje Mgr. Ivo Poláka a zároveň 
byl zařazen do seriálu Brněnský 
pohár horských kol. Závod se sklá-
dal ze dvou 25 km dlouhých okru-
hů, trať byla posazena do krásné-
ho okolí Valchova, vedla převážně 
po lesních cestách s dosti výraz-
ným výškovým převýšením. Právě 
pro svoji lokalizaci v lesním terénu 
i náročnost byl maraton, zejména 
ze strany jezdců velice kladně 
hodnocen. Bikeři si mohli vybrat, 
zda pojedou jeden okruh, tedy 25 
km nebo celý maraton, to zname-
ná celých 50 km.  

 Na startu závodu osedlalo 
svoje stroje 69 odvážných mužů a 
žen, nejrychlejší z nich – Martin 
Haman dojel za 2 hodiny 07 minut 
a 37 sekund, což znamená prů-
měrnou rychlost 23,51 km za ho-
dinu. Svoje vítězství tak vybojoval 
zaslouženě. V kategorii žen byla 
nejrychlejší Hanka Petrůjová 
s časem 2 hodiny 45 minut 49 vte-
řin. Obdiv však patří všem, kteří 
se na náročnou trať vydali, v osmi 
kategoriích. Jako například odváž-
ným mužům Vladimírovi a Filipovi 
Dvouletým, kteří absolvovali oba 
víkendové závody a přenocovali 
pod stanem na místě. Panu Vladi-
mírovi je 70 let a se svým vnukem 
Filipem (12 let) se stali celebrita-
mi valchovské cyklistické „tour“. 

Za 
zmínku určitě také stojí úspěch 
valchovského Michala Veselého, 
který vybojoval mezi cyklistickou 
elitou krásné 9. místo.  

 Co možná největší díky 
patří týmu organizátorů a sponzo-
rům, kterými byli TOP NET Bosko-
vice – generální sponzor, Obec 
Valchov, D2 mont s.r.o. Boskovi-
ce, T-CAR, spol. s r.o. Boskovice, 
Alois Hynek Letovice, Pivovar No-
vá Paka, Ing. Jaroslava Vítková – 

KDU ČSL, O.K. BAG Boskovice, DO-
PES Benešov, MP LESY, LESY  ČR, 
Zlatá Valcha – Josef Mikulášek, 

Ovoce zelenina – Dokoupilová 
Boskovice, Petr Koudelka-
značková prodejna ČH, Zámek 
Boskovice, Pavel Žilka, Drogerie 
TETA Boskovice, Radek a Stanislav 
Dokoupilovi, Zdeněk Menšík, Ra-
dim Petrů Boskovice, Josef Barák, 
Vladimír Jasinko, Kovář Bohumil - 
restaurace  Boby Okrouhlá. Těší-
me se na příští ročník obou závo-
dů, věříme, že se podaří závody 
znovu uspořádat na tak vysoké 
úrovni jako doposud a bylo by 
jistě příjemné, kdyby závodilo více 
valchovských. 

V a l c h o v s k ý  d r t i č  5 0  



Knihovna 
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 Naše knihovna sice měla 
přes prázdniny „odstávku“, ale neza-
hálelo se. Podle předem daného slibu 
se uskutečnila generální rekonstruk-
ce celé knihovny.   

 Hned po ukončení čtenář-
ského kroužku koncem června začalo 
velké stěhování knihovního fondu do 
klubovny hasičů.  Z bývalého vybave-
ní knihovny se zachovaly počítačové 
stoly, které byly v dobrém stavu, 
ostatní je nové. Po totálním vystěho-
vání místnosti přišlo na renovaci pod-
lahy – vybroušení původních parket, 
oprava poničených parket, lišt, na-
pastování apod. Opravu provedla 
odborná firma, cena byla asi 20 tisíc 
korun.  Následovalo malování včetně 
oprav zdí, obojí ochotně udělal Mar-
tin Špidlík. Do nově vymalovaného 
prostoru se následně smontoval a 
umístil nový nábytek.  Interiér společ-
ně navrhli interiérový designér a sta-
rostka. Vybavení knihovny včetně 
doplňků přišlo asi na 95 tisíc korun a 
dodala jej, ochotně s drobnou slevou, 
společnost Ikea. Nastěhování knih a 
ostatního vybavení se uskutečnilo 
v rekordně krátkém čase – do 20. 
července. Posléze, vlastně ještě stále, 
se dolaďují drobnosti, například peč-
livé seřazení knih, obrázky, popisky 

nebo lampičky a podobně. Knihovna 
se tak velice rychle znovu otevřela 
svým čtenářům a návštěvníkům již 2. 
srpna.  

 Musím však velice zdůraznit 
ochotu a pomoc občanů, kteří se po-
díleli na vystěhování, montáži nábyt-
ku nebo znovu nastěhování knihovní-
ho inventáře. Mnoho lidí nezištně 
pomohlo se samozřejmostí sobě 
vlastní. Nemohu všechny vyjmeno-
vat, určitě bych na někoho zapomně-
la a to by mne mrzelo. Největší kus 
práce ale provedla paní knihovnice a 
její široká rodina. Věřte ale, že ochot-
ných pomocníků bylo hodně. Za bri-
gádu, ve svém volném čase, dostali 
sice párek a pivo, ale určitě to nebyl 
důvod jejich pomoci. Není lepší od-
měna, než rozzářené oči dětí, které 
s hrdostí pronesou: „Jé, to je hezká 
nová knihovna. Můj tatínek tady 
montoval nábytek.“. „A ten můj zase 
maloval“, „náš taťka to celý přivezl 
z Brna“ a „moje babička ušila zá-
věsy“, … Mám velkou radost, a dovo-
luji si totéž tvrdit o paní knihovnici a 
jejích asistentech, že pomohlo tolik 
kamarádů a přátel. Děkujeme všem! 
Zároveň s rekonstrukcí knihovny pro-
běhla i oprava chodeb v budově bý-
valé školy. Vlhké prostory byly sano-

vány novými omítkami do nutné vý-
še, nově vymalovány a uklizeny. Ná-
klady na vymalování a nové omítky 
činily kolem 40 tisíc korun. Zdá se 
vám to celé hodně peněz? No, je to 
velmi relativní, jedním z hlavních po-
vinností starosty a zastupitelstva ob-
ce je pečovat o obecní majetek a za-
jistit jeho kvalitní využití širokou ve-
řejností (v případě veřejně přístup-
ných prostor) a to se, myslím, podaři-
lo. Vymalováno bylo také sociální 
zařízení obecních prostor. Je tak zajiš-
těno důstojné a příjemné prostředí 
pro setkávání všech našich i ostatních 
občanů. V příštím roce, za účasti do-
tačních peněz, v rámci schváleného 
projektu z MAS Boskovicko Plus, zve-
lebíme celé okolí budovy bývalé ško-
ly. 

 Už ve čtvrtek 6. 9. 2012 opět 
zahájil svoji činnost kroužek čtení pro 
naše děti. Zároveň se konal 1. Den 
otevřených dveří pro všechny – regis-
trované i neregistrované čtenáře a 

přátele. Kdo jste ještě naši novou 
knihovnu neviděl, neváhejte a při-
jďte se podívat, třeba právě vy 
k nám najdete cestu a stanete se 
pravidelnými návštěvníky a čtenáři. 
Knihovna se na vás těší. 

před po 
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 Sobota 23. června patřila obecnímu výletu. Děti s rodiči nebo prarodiči se vydaly do zoologické 

zahrady do Lešné u Zlína. Je to jedna z nejkrásnějších zahrad u nás. Byla otevřena v roce 1948, rozkládá se 

na 52 hektarech a pečuje o 211 druhů zvířat. Ročně přivítá přes půl milionu návštěvníků a z 15 zoologic-

kých zahrad v naší republice je druhou nejnavštěvovanější. Od svého založení do letošního srpna se může 

pochlubit celkovým počtem přes 15 milionů návštěvníků. I Valchovským se v ZOO moc líbilo, pochvalovali 

si nejen zvířata, ale například komentovaná krmení, nově zbudované pavilony a výběhy, snadnou orienta-

ci, dobré značení a popisy včetně celkového zázemí (občerstvení, zařízení pro děti, apod.). Samy děti pak 

ještě ocenily vláček. A podle drobného průzkumu mezi účastníky zájezdu měla největší úspěch tropická 

expozice Yucatan. 

Zájezd do ZOO Lešná 

Valchovská Olympiáda 

Restaurace Zlatá Valcha vymyslela 

a uspořádala v pátek 24. srpna na 

hřišti Valchovskou olympiádu, 

chtěla tak prodloužit výjimečnou 

atmosféru krásných sportovních 

zážitků z XXX. letní Olympiády v 

Londýně. Soutěžilo se v netradič-

ních a vtipných disciplínách a 

v několika kategoriích. 

„Olympioniky“ neminulo slavnost-

ní vyhlášení výsledků s cenami a 

tato recesistická akce byla veselá 

a velmi příjemná. Samozřejmostí 

bylo občerstvení. Organizátorům, 

kteří si dali s přípravou práci, však 

přišlo líto, že nepřišlo více lidí, ať 

už závodit nebo fandit. Důvodem 

možná bylo, že termín tak trochu 

kolidoval s poutí ve Žďárné. Ale 

přesto: sportu a srandě zdar! Mi-

mo tyto zajímavé akce se na vás 

všechny personál restaurace těší 

v prostorách podniku. Přijďte tře-

ba na oběd, kávu, domluvit oslavu 

nebo jen tak posedět s přáteli. 

Výbornou kávu si lze také užít 

v nedávno otevřené provozovně 

v Boskovicích na ulici Antonína 

Trapla 13 s názvem Baby café 

Bapene. Otevřeno je od pondělí 

do neděle mezi 9 a 19 hodinou.  



Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

Pracovití kluci z naší jednotky ab-

solvovali odbornou přípravu dý-

chací techniky (2 členové) a ško-

lení pro členy zásahové jednotky. 

Provedli drobnou opravu a údrž-

bu na hasičském autě, kondiční 

jízdu s vozidlem, zkoušku nového 

ponorného čerpadla a zajistili 

revize dýchačů. 18. srpna 3 hasiči 

od 18.00 do 23.40 prováděli do-

zor na festivalu Iberica 

v Boskovicích na zámku, tato spo-

lupráce se zámkem se už stala 

tradicí. V těchto dnech hasiči ta-

ké pomáhají na obci s očištěním 

mostů v rámci jejich rekonstruk-

cí. V hasičské zbrojnici byla pro-

vedena revize elektrických zaříze-

ní a následné nutné opravy. 

 Členové SDH Valchov se 

zúčastnili slavností u příležitosti 

kulatých výročí 

založení sborů SDH 

v okolních obcích. Ve 

Velenově slavili 90 let 

a na Suchém 85 let od svého vzniku. 

Postupně dovybavují svoji klubovnu, 

pořídili nový stolek, žaluzie a při 

rekonstrukci knihovny jim obec 

poskytla dva stoly pod počítače. 

Pokud bude zájem občanů a hasiči se 

domluví, možná ještě zajistí sběr 

železného šrotu po obci. V pátek 7. 

září byl znovu zahájen provoz 

kroužku pro děti – mladý hasič. 

Dětem pořídili stejné oblečení a 

chystají se na první soutěž. 

Mateřská škola 
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Honební společenstvo Valchov 

 Po prázdninách, které utek-

ly jako voda, se opět otevřely dveře 

naší školky. Kromě již zaběhlých 

„mazáků“, přivítala i nově příchozí 

děti. No a hned na začátku, aby se 

vše lépe rozběhlo si školka pozvala 

ilustrátora dětských knih a časopisů 

pana Adolfa Dudka. Po vystoupení, 

které bylo možné shlédnout minulý 

rok v knihovně, jsme si jisti, že at-

mosféra jaká zavládne ve třídě ve 

středu 19. 9. osuší poslední slzičky 

nováčků. V dalších dnech bude ná-

sledovat drakiáda spojená 

s opékáním špekáčků. I tato záleži-

tost se již stala tradicí a děti se těší. 

 Po dohodě s paní ředitelkou 

jsme se rozhodly, že v rámci zlepše-

ní komunikace s rodiči i širokou ve-

řejností vylepšíme, zaktualizujeme a 

budeme se snažit co nejvíce doplňo-

vat webovou stránku mateřské ško-

ly na oficiálních stránkách obce. Už 

na ní společně pracujeme. Prozatím 

si můžete, jako ochutnávku, pro-

hlédnout aktuální jídelníčky MŠ, 

třeba se necháte inspirovat. Slibuje-

me však nové fotografie z akcí, čer-

stvé zprávy, pozvánky a podobně. 

Připomínáme všem, kdo chtějí vyu-

žít posledních slunečních paprsků 

odcházejícího léta, že dětské hřiště 

u mateřské školy mohou ve volném 

čase využít všechny děti s rodiči, 

prarodiči nebo třeba s tetou nebo 

srejdou, či kamarády. 

 Lovecká sezóna je ještě na 

začátku, je to jedno z nejkrásnějších 

období nejen pro myslivce, ale 

v přírodě vůbec. Vyzrála většina plodů, 

zvěř je v době říje nejkrásněji zbarvená 

a v nejlepší kondici. Členové našeho 

honebního společenstva zatím odlovili 

2 srnce, 8 prasat divokých a 6 lišek. 

Dále se zúčastnili tréninkových střeleb 

(brokovnice a malorážka) 

v Drahanech, stále pracují na 

údržbě a opravách mysliveckých 

zařízení, připravují krmivo pro 

zvěř na zimní období a stále 

chystají podklady pro svolání 

valné hromady všech vlastníků 

pozemků, které zahrnuje honit-

ba. 

Zásahová jednotka SDH 

Rubriky 



Info z obce 

Pravidelné možnosti vyžití v obci 

Teplý podzim zve všechny k návštěvě víceúčelového hřiště v Borkách. Zahrát si můžete fotbal, tenis, vo-
lejbal, nohejbal a další hry. Plochu si lze pronajmout u správců pánů Korce nebo Přibyla na telefonním 
čísle 736 288 028. 

Pro děti a jejich rodiče je připraveno dětské hřiště u MŠ, letos s novými herními prvky. 

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). 

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

Zumba - 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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 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 identifikovat 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 

Rubriky 

TJ Sokol  

 Valchovští sokolíci uspořádali 14. července zábavu, opět pod širým nebem, kdy prodloužený pří-

střešek zastal funkci místa pro kapelu. Vydatně pomáhali při přípravách a v průběhu pouti i obou cyklistic-

kých závodů. Po celé prázdniny probíhalo cvičení aerobicu a zumby. Je otevřena posilovna pro všechny, 

kdo si chtějí zacvičit. Pokračují v rekonstrukci sokolovny. Zahájili opravu šaten a sociálního zařízení, tato 

rekonstrukce je spolufinancována z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Hotovo by chtěli mít do listo-

padu, aby se v sokolovně na podzim daly pořádat nové i zaběhnuté akce. TJ Sokol plánuje v listopadu zá-

bavu, další potom v prosinci jako Mikulášskou. Podle počasí se také možná uskuteční ještě venkovní pose-

zení s grilováním pro širokou veřejnost. 7. září byl bez jakýchkoliv problémů zkolaudován přístřešek, re-

spektive jeho prodloužení. Co se týká oddílu kopané, valchovští hráči hostují v mužstvu Boskovice „B“, 

podzimní zápasy se proto ve Valchově hrát nebudou. Malá kopaná však pokračuje beze změn, svá utkání 

sehrává na novém hřišti s umělým povrchem, takže je můžete přijít podpořit. Lavičky na víceúčelové hřiš-

tě jsou právě ve výrobě. 



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 Středa 19. 9. 2012 v 17.00 hodin - beseda s profesionálním hasičem v knihovně. 

 Drakiáda bude v pátek 14. 9. 2012. Sraz rodičů s dětmi v 15.30h u MŠ, párky na opečení s sebou. 

 Beseda o masožravých rostlinách s jejich pěstitelem a cestovatelem, který je zkoumá v jejich přiro-
zeném prostředí. 

 Cesta za pohádkou s lampiony. 

 Cestopisná přednáška s promítáním obrázků. 

 Posezení u cimbálu a houslí, ochutnávky vín, možnost zakoupení vína. 

 V. výroční rukodělná dílna - advent, tvoření, ukázky lidových řemesel, prodejní výstava, zábava. 

 

dále pak: 

 

 Tradiční příjezd Mikuláše, zpívání u kaple, . 

 Taneční zábavy - listopad, prosinec - Mikulášská 

 A další … Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu plánovaných akcí. 

 

a v okolí … 

 

 

 14. - 16. 9. 2012 XX. Hrnčířský jarmark v Kunštátě, bohatý program - Hradišťan, Dasha, Janek Ledecký.  

 Otevření nové stálé expozice Muzea Boskovicka, 12.09.2012 v Muzeu Boskovicka v Boskovicích. 

 Sobota 29. 9. 2012 - autorské čtení  Jaroslava Hutky - zámek Kunštát. 

 14. 9. 2012 - Podzim v Květech - arboretum Borotín. 

 ,,Podzimní Arboretum", která se koná 01. - 22.10.2012 v Arboretu Šmelcovna. 

 Regionální výstava ovoce v Arboretu v Boskovicích, 20. - 22.10.2012. 

 Multižánrový večer "Sami sobě", 27. 10. 2012 v zámeckém skleníku v Boskovicích. 

 Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Svobody, 29. září 2012 v 16 hod. na zámku v Letovicích. 

 Svatohubertské slavnosti, 03.11.2012 na zámku v Boskovicích. 

 Koncert Ivan Hlas trio, 10. 11. 2012 v zámeckém skleníku v Boskovicích. 

 Nedělní pohádka "O kouzelné kuličce", 11. 11. 2012 v zámeckém skleníku v Boskovicích.  

 A další ... 
 

Co se chystá ... 
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Nad Valchovskými kronikami 1 
 Každá obec vede kroniku obce, 
do níž se zaznamenávají zprávy o důle-
žitých a pamětihodných událostech v 
obci pro informaci i poučení budoucím 
generacím. 
 Tímto článkem chci seznámit 
občany s kronikami, které na území 
naší obce vznikly.  
 V lednu 1920 byl vydán zákon 
o pamětních knihách obecních. Tento 
zákon měl jen čtyři paragrafy, které 
obsahovaly celkem pět vět (byl vydaný 
jako zákon č. 80/1920 Sb. a platil až do 
konce června 2006). Zákon stanovil, že 
každá politická obec je povinna založit 
a vést obecní pamětní knihu. Ukládal 
také, že k založení a vedení pamětní 
knihy obecní má být v každé obci usta-
novena komise, zápisy má provádět 
kronikář za přiměřenou odměnu. 
V zákoně nebyly uvedeny žádné termí-
ny, a proto nějakou dobu trvalo, než se 
v obcích začaly pamětní knihy (kroniky) 
skutečně psát.  
 Ve Valchově k tomu došlo 
v únoru 1924. Obecní zastupitelstvo 
pověřilo psaním kroniky dne 12. ledna 
1924 Josefa Chlupa, tesařského dělníka 
z čísla 56. Tento úkol vykonával do úno-
ra 1925, kdy byl po jeho rezignaci zvo-
len obecním zastupitelstvem Josef Svě-
rák, obuvnický dělník z čísla 35. Pan 
Svěrák ukončil své zápisy v této pamět-
ní knize v roce 1937. Poté byla tato 
kniha z nařízení okresního úřadu v roce 
1940 odeslána na okresní úřad do Bos-
kovic a odtud byla odvezena do Brna. 
Ve Valchově jsme ji opět obdrželi až 
koncem roku 1945. Tím nastala časová 
mezera v zápisech, kterou zpětně dopl-
nil v pořadí třetí kronikář Jaromír Sed-
lák z čísla 85. Zaznamenal dobu váleč-
ných událostí od roku 1938 do roku 
1947.  
 Pak uběhlo pět roků, kdy se 
kronika nevedla (1948 – 1952). Zápisy 
pokračují v nové knize až rokem 1953, 

autorkou záznamů byla učitelka paní 
Marie Chlupová z čísla 8. Jejím nástup-
cem se stal v roce 1960 ředitel základní 
školy ve Valchově František Kočvara. 
Ten kroniku psal do poloviny roku 1974 
(tedy necelých 15 roků), kdy odešel do 
důchodu a odstěhoval se do Boskovic. 
V zápisech pokračovala povoláním opět 
učitelka paní Alena Hlavinková z čísla 
73. Ta vedla kroniku až do roku 1992 
(krásných 18,5 roků a za dobu jejího 
působení bylo popsáno více než 500 
stran ručně). Záznamy v letech 1993 – 
1996 byly dopsány dodatečně Mgr. 
Marcelou Nečasovou z čísla popisného 
29, ta také vypracovala zápisy roku 
1997 a 1998.  
Od roku 1999 do roku 2003 se psaní 
kroniky věnovala paní Jiřina Procházko-
vá z čísla popisného 107. V započaté 
práci od roku 2004 pokračuje Pavla 
Vítová. 
 Původní Pamětní kniha obce 
Valchov z roku 1924 nepatří 
k nejstarším v obci. Tou je Pamětní kni-
ha Sboru dobrovolných hasičů Valchov. 
Na úvodní straně je napsáno: „Kniha 
pamětní dobrovolného hasičského sbo-
ru ve Valchově založeného za slavné 
vlády J. V. našeho nejjasnějšího císaře a 
krále Františka Josefa I. V roku 1894“. 
Kniha popisuje založení sboru, kým, kdy 
a za jakých okolností, nářadí, náčiní a 
zbroj, jména členů v jednotlivých letech 
a také zaznamenává zvláštní události, 
jako ohně, jiná neštěstí, úmrtí, dary, 
slavnosti aj. až do roku 1929.  
 Velmi cenným materiálem po-
pisujícím události v obci je Kronika ná-
rodní školy ve Valchově, založená 
v roce 1907 tehdejším správcem školy 
Janem Slovákem. Kroniku nezačal psát 
od data jejího založení, ale snažil se 
také zachytit minulost obce. K tomu 
využil poznámek svého předchůdce, 
správce školy a učitele Antonína Ryša-
vého, školní a obecní archiv a také ústní 

podání starých usedlíků. Tato kronika 
školy byla uzavřena v roce 1940. Další 
záznamy byly prováděny od r. 1941 
v nové knize Školní kronika, která je 
ukončena rokem 1981, kdy byla základ-
ní škola ve Valchově zrušena. Posled-
ním učitelem na naší škole byl Vojtěch 
Henek. 
 V roce 2002 odevzdal obecní 
úřad na základě platného zákona o ar-
chivnictví, všechny knihy kronik 
(obecní, školní i hasičské) k uložení do 
Okresního archivu Blansko, pobočka 
Boskovice. Státní okresní archiv vyhoto-
vil jejich kopie, které 15. července 2002 
předal obecnímu úřadu náhradou za 
uložené originály. Na obecním úřadě se 
tedy od té doby nacházejí pouze jejich 
fotokopie. 
 Při příležitosti 85. výročí zalo-
žení TJ Sokol Valchov v roce 2006 vznik-
la kronika této TJ. Období roku 1921 – 
2005 zpracoval pan František Rozhon 
(člen TJ od roku 1950), další zápisy tělo-
výchovné jednoty jsou již prováděny 
pravidelně každý rok (kroniku psala 
paní Irena Přibylová, od roku 2011 po-
kračuje pan Zdeněk Kunc). 
 V příštích číslech Zpravodaje 
bych Vás ráda seznámila podrobně se 
staršími i novějšími událostmi a zajíma-
vostmi z historie obce Valchov, vždy na 
nějaké téma například nejstarší historie 
obce, světové války, škola, vyučování, 
budovy, výstavba, spolky, sport. 
 A s jednou malou zajímavostí z 
roku 1930 se s vámi  na závěr podělím 
již dnes. Málokdo ví, že naše obec má 
čestného občana. Byl jím pan prezident 
republiky T. G. Masaryk. Dne 25. února 
1930 se usneslo obecní zastupitelstvo 
k 80. narozeninám pana prezidenta 
jmenovati jej čestným občanem a za-
slati mu čestný diplom.  
    
   Pavla Vítová 
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 Nabízím moje zkušenosti a znalosti ohledně va-
ření povidel, po valchovsku trnek, což pro povidla ze 
švestek není název správný. Pojmenování trnky pravdě-
podobně získaly v dřívějších dobách z ovoce divoce ros-
toucího na mezích, což je odnož tzv. myrobalán, na kte-
rou se roubují  ušlechtilé peckoviny. Toto drobné, někdy 
trpké i sladší ovoce se již delší dobu k vaření nepoužíva-
lo.  

 K vaření trnek bylo celodřevěné zařízení a to 
z kopidla, jež mělo tři části. Z kopyta z tvrdého dřeva asi 
10 cm silného, aby se vysokou teplotou nedeformovalo. 
Spodní část kopyta byla přesně vytvarovaná podle dna 
kotle, do kopyta vsazena hřídel, tato v horní části vlože-
na do o málo většího otvoru v desce a deska byla pevně 
ukotvena mezi dvěma protilehlými zdmi. V dolní části 
hřídele, asi 20 cm nad kotlem, bylo vsazeno asi 40 cm 
dlouhé raménko, na jehož konci byl otvor pro zasunutí 
ovládací tyče, na jejímž konci byl upevněn například 
šroub. Obezděné ohniště a varný kotel výhradně z mědi. 
Většinou se vařily trnky z vyzrálých švestek švestky do-
mácí, která se nejvíce 
pěstovala. Vaření trnek 
trvalo i několik dní a nocí 
až po skončení polních 
prací. Vařilo se ve více 
domácností pro známé a 
sousedy. Každá i malá 
pomoc při míchání byla 
vítaná. Než se švestky 
částečně rozvařily a na 
konci dováření byla tato 
činnost značně fyzicky 
náročná. Dostatečně 
rozvařené švestky se 
přecedily a sedřelým 
koštětem na sítě zbavily 
slupek a dužiny od kos-
tek, které se předkládaly 
prasatům jako lahůdka. 
Po našem břečka, která 
vznikla přecezením se 
vrátila do kotle a za stá-
lého míchání a dostateč-

né teploty se uměle nožem zhotoveným lízátkem ze dře-
va ochutnávalo tzv. lízalo, což pro někoho bylo i dobrým 
projímadlem. Na lízačku se scházela i mládež. 

  Vaření trnek bylo společenskou tradicí, sešli se 
sousedé i známí, povídaly se různé historky i klepy do 
pozdní noci, děti nemohly pro riziko popálení zlobit. I 
stalo se, že starší mládež z legrace hodila do místnosti 
vrabce, nebo přistavila k hlavnímu vchodu povoz a různé 
vylomeniny, přitom jim to nebylo za zlé. No byla jiná 
doba, lidé měli k sobě blíž. Po dostatečně uvařených 
trnkách se tyto nalily do větších kameninových hrnců a 
uložili v chladné komoře. Na povrchu po vychladnutí se 
utvořil dost silný škraloup, takže se nekazily a ke kon-
zumaci byly vhodné až do nové sklizně.  

 Švestky po našem kadlátky získaly pojmenování 

podle jména Karel, po našem Kadlin, někde nazývané 

karlátky, pravděpodobně podle krále Karla IV, který je 

společně s vinnou révou dovezl z Francie.  

Valchov jako značka 

Povidla neboli 

po valchovsku TRNKY 



BORŮVKOVÉ LÍVANCE 

(od paní Špidlíkové). Protože 
letošní borůvková sezóna se 
vydařila... - a že letos byly! U 
nás musejí být borůvkové lí-
vance. Dříve jsme je dělávali 
na litinovém lívanečníku, který 
se potíral špekem. Dnes je dě-
lám na pánvičce. Připravte si: 1litr mléka, kostku kvasnic, 1 
vejce, hladkou mouku, cukr, sůl (stačí špetka), a hlavně bo-
růvky. Postup: Záměrně neuvádím hmotnosti surovin, neboť 
vše dělám "od oka" a "podle chuti", je třeba si lívance vy-
zkoušet a pak již budete vědět :-). Základem všeho je kvásek 
(kvasnice rozdrobte do vlažného mléka, přidejte trošku cuk-
ru a mouky a nechte v teple vzejít), do mísy, k mouce se solí 
a cukrem, přidejte vzešlý kvásek, zbylé mléko, vejce a borův-
ky, zadělejte těsto a nechte ještě nakynout (asi půl hodiny). 
Na rozpálené pánvi smažte lívance, můžete je mazat más-
lem, podávat ještě s borůvkovou pěnou nebo jak Vás napad-
ne a budete mít chuť. Takže létu a borůvkám zdar!!! 

Valchov jako značka 
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výběr z příspěvků  

BELEŠE Ve Valchově 

se tradičně smažily a 
smaží beleše, recept 
dodali a dobrou chuť 
přejí manželé Chlupovi. 
Suroviny: 1/2 kg hladké 
mouky, 1/3 l mléka, 1 
vejce, 5 dkg kvasnic, 1 
lžíce cukru, mírně osolit 
Postup: 1. Z uvedených 
surovin vymícháme vláč-

né těsto, které necháme v teple vykynout. 2. Vykynuté těsto 
rozdělíme na 25 až 30 dílků, které necháme ještě znova na 
vále nakynout. 3. Smažíme na 100% tuku do zlatova. 

LÁMANY PEKÁČKE   

babičky Kejdušové 

Zavzpomínala Marie Hasoňová. Tuto dobrotu dělá-
vala babička manžela a vzhledem k tolika ingredien-
cím patřila vždy ke svátečním jídlům. 
Těsto: ½   kg hladké mouky, 20 dkg uvařených na-
strouhaných brambor, 1 vejce, špetka soli 
Na dohotovení: Sádlo nebo máslo, moučkový cukr, 
mletý mák, povidla a smetana 
Postup: Ze všech surovin zpracujeme těsto, ze které-
ho nasucho opečeme placky. Z placek ještě za tepla 
nalámeme do mísy kousky, které omastíme (sádlem 
nebo máslem), pocukrujeme, přidáme mletý mák, 
povidla a nakonec zalijeme smetanou. 

ZELŇAČKA neboli zelná polévka od Petra 

Havelky - recept poskládal ze vzpomínek na chuť 
zelňačky Elišky Havelkové.  

Připravte si: lžíci sádla, kousek špeku, lžičku mleté 
sladké papriky, velkou cibuli, bobkový list, celý pepř, 
nové koření, 3 brambory, asi čtvrt kila kysaného zelí 
propláchnutého, jednu nožku klobásky, lžíci mouky, 
dva decilitry mléka nebo málo tučné smetany, sůl, 
pepř, bylinky na dochucení, chleba k podávání. 

Postup: Na sádle vyškvaříme na kostičky nakrájený 
špek, přidáme krájenou cibuli, kterou zesklovatíme, 
přisypeme trochu mleté papriky, necháme rozvonět, 
dále přidáme bobkový list, pepř, nové koření, na 
kostky nakrájené brambory a překrájené kysané zelí 
(nejlépe domácí, maminka ho měla v zelňáku ve 
sklepě), které jsme před tím propláchli vodou, zale-
jeme vývarem a přivedeme k varu. Po chvíli vložíme 
na kolečka nakrájenou klobásku a vše společně uva-
říme do měkka. Nakonec zahustíme trochou mouky 
rozšlehané ve smetaně nebo v mléce. Dochutíme 
solí, čerstvě mletým pepřem, posypeme zelenou 
natí a podáváme třeba s dobrým chlebem jako hlav-
ní jídlo, které na podzim zaručeně zahřeje. Dobrou 
chuť! 

Přispějte i vy svými vzpomínkami do pro-

jektu „Valchov jako značka“, recept, kte-

rý poskytnete bude zveřejněn a pomůže 

udržet místní tradice a možná i uvědomit 

si hrdost na místo odkud pocházíte. 
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Okénko pro děti 

Vymaluj ježečka! 

Něco pro chytré  

hlavičky 2!  
 

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

 

1. Zvládneš popsat co je to žula? 

2. Vyjmenuj alespoň 4 druhy lesních 
plodů, které si zvířátka ukládají na 
zimu pro svoji obživu. 

3. Čím se živí ježek? 

4. Jak přezimuje žížala? 

5. Proč se Valchov jmenuje Valchov? 

ale jen v malém množství). Ta potom zůstává v mořské vodě. Soli se vypařuje daleko méně, než moře přijímá. Celý 
koloběh se nikdy neuzavírá. Voda z moře se odpaří (nyní už skoro bez soli), pak dopadne na pevninu, kde splaví sůl a 
další minerály z půdy. Ty jsou pomocí sladkovodní vody unášeny do moře. V moři se sůl akumuluje, protože se ne-
dokáže odpařit. Sůl je v moři také díky vulkanické činnosti. Množství soli v moři ovlivňují i sopečné procesy a jiné 
vlivy. Ze sopečné lávy se pak uvolňují různé látky, čili i sůl. Je to celé pravda? Tato hypotéza ale není úplně stopro-
centní. Mořská voda se totiž utvářela po hodně dlouho dobu, ze které nemáme prokazatelné důkazy. Proč lze toto 
odůvodnění vyvrátit? Voda smývá pevninu, ve které není až tak vysoká koncentrace soli. V průběhu geologických 
epoch se slanost vody liší. Obsah soli se také liší podle jednotlivých moří. Není voda jako voda. Slaná voda má odliš-
né vlastnosti. Mořská voda má salinitu okolo 3,5 % (1 kg mořské vody obsahuje 35 gramů soli). Slaná voda má roz-
dílnou hustotu a jiný bod mrazu. Průměrná hustota mořské vody je 1,025 g/ml. Tato voda mrzne při teplotě -2 °C. 
Ochutnejte slanost mořské vody. Otázka by mohla znít ale ještě i jinak. Jak víme, že je voda v moři slaná? To si každý 
z nás může lehce vyzkoušet. Její slanost zjistíte díky našim chuťovým pohárkům. Jestli byste si chtěli mořskou vodou 
uhasit žízeň, tak vám to příliš nedoporučuji. Sůl totiž způsobuje dehydrataci, takže účinek by to mělo úplně opačný. 
Proto určitě víme, že voda v moři slaná je. Přesný důvod se ale zatím nedozvíte. 
 

Proč je voda v moři slaná? 

Aneb sůl nad zlato :-) 

 

O prázdninách byli někteří z vás u moře a 
určitě si kladou tuto otázku. 
 Protože je tam sůl. I takto jedno-
duchá by mohla být odpověď. Odkud se 
ta sůl ale bere? Do moře je sůl splavová-
na z pevniny. Mořská voda je slaná, pro-
tože do ní přitéká sladkovodní voda s ob-
sahem soli (i sladká voda obsahuje sůl, 
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Všeobecné informace 

 

 

 

 

 

 

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

    Pracovní dny    soboty, neděle, svátky 

LSPP všeobecná  17.00 - 22.00    8.00 - 20.00 

LSPP dětská   17.00 - 22.00    8.00 - 20.00  

Všeobecná a dětská lékařská pohotovostní služba 

Nemocnice Boskovice s.r.o., tel. 516 491 283 

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. 

15.9. MUDr. Adamová 
Letovice, Masarykovo ná-
městí 18 

516 474 018 

16.9. MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

22.9. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499 

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

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

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

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

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

7.10.  MUDr. Jež Jan  Boskovice, Lidická 8 516 456 109  

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

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

20.10.  MUDr. Křížová  Boskovice, Růžové nám. 12 516 452 808  

21.10.  MUDr. Kubínová  Nemocnice Boskovice 516 491 263  

27.10.  MUDr. Kučerová M.  Lysice, Komenského 429 516 472 460  

28.10.  MUDr. Kučerová P.  Lysice, Komenského 429 516 472 460  

Ať  lékařskou službu první pomoci využíváte co nejméně :-). 
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Inzerce 

Pokud něco hledáte, prodáváte, kupujete, 

můžete se inspirovat nebo si podat inzerát 

Přejato z obecního webu 

Malá stavební firma provádí: 

 Montáž anhydritových 
podlah 

 Montáž pryskyřicových 
podlah 

 Montáže sádrokartonů 

 Stavby rodinných domů na klíč 

 Úpravy ploch a zámkové dlažby 

 Zateplení fasád 

 A další práce 

Kontakt: Milan Melousek, tel.: 601 387 907 

 

 

Obecní knihovna Valchov  

zve všechny k návštěvě ve svých prostorách v budově bývalé školy Valchov 52. Hodiny 
pro veřejnost jsou v úterky a čtvrtky od 18.00 do 20.00 hodin. Mimo otevírací hodiny 
pořádá mnoho zajímavých akcí pro velké i malé zájemce. Nejbližší akcí je beseda s pro-
fesionálním hasičem ve středu 19. září 2012 od 17.00 hodin. Těšíme se na Vás! 



V nejbližší době slavili nebo budou slavit  

svá životní jubilea tito naši občané: 
 

 

  Paní Lenka Přikrylová 

  Pan Robert Vašíček   

  Paní Františka Havelková  

  Pan Karel Přikryl   

  Paní Alena Chlupová 

  Pan Josef Chlup   

        

Společenské okénko 
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V tomto období se ve Valchově narodili:  

 4. 7. 2012 Julie Fialová, č.p. 132  

 4.9. 2012 Anna Hauptová, č.p. 8   Hodně štěstí a radosti! 

 
 

vydává Obec Valchov, pod registračním číslem MK ČR E 20609, vyšlo 11.9.2012 
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 Jindra Brožová a spoluprací na článku se podílela Pavla Vítová. 

S přáním pevného zdraví, štěstí, osobní pohody a radosti  

se připojuje vedení obce a zastupitelstvo obce Valchov. 

 

  Navždy nás opustili tito naši občané:  

   6. 8. 212 Pan Eduard Oujezdský, č.p. 59 


