
Valchovský            

zpravodaj 

Informační čtvrtletník obce Valchov č.1/2013 

 

leden - březen 2013 
 

vydává obec Valchov, registrován pod evidenčním číslem MK ČR E 20609 



 

Valchovský zpravodaj č. 1/2013 

 

           Obsah 

 Úvodní   slovo starostky…… ……...3, 4 

 Jednání zastupitelstva……………………5 

 Info z obce………………………. …………5,6 

 Uskutečněné akce……………..…...7, 8, 9 

 Světový úspěch…………………………...10 

 Knihovna………………….………………... 11 

 Život na dvě doby…..…...……….……..12 

 Rubriky………………………………………..13 

 Co se chystá ……………………….…….….14 

 Trocha historie - kroniky 3.………...…15 

 Valchov jako značka..…………......16, 17 

  Okénko pro děti…………..…..………...18 

 Inzerce…………………...………….….…...19 

 Společenské okénko………………..…..20 

strana 2 



Úvodní slovo starostky 

tři měsíce utekly jako voda a je zde 
nové číslo Valchovského zpravodaje. 
Snažila jsem se přehledně shrnout 
všechny informace a reportáže 
z proběhnuvších akcí včetně fotogra-
fií. Doufám, že vám články poslouží 
jako příjemné čtení o tom, co všech-
no se ve Valchově děje. 

 V průběhu ledna obecní úřad 
zajišťoval dvoukolovou, historicky 
první, přímou volbu prezidenta naše-
ho státu. Volební účast byla ve Val-
chově tradičně velmi vysoká. O vý-
sledcích voleb jste byli informováni 
ve vývěsce obecního úřadu i na inter-
netových stránkách obce. 

 Přes zimu jsme také neúnav-
ně pracovali na dalších žádostech o 
dotace, abychom mohli zajistit více 
finančních příspěvků pro plánované 
akce. Podali jsme dvě žádosti na kni-
hovnu, což zmiňuji v rubrice 
„Knihovna“.  

 Také pak byla podána žádost 
do Programu rozvoje venkova Jiho-
moravského kraje na podporu zatep-
lení budovy mateřské školy. Chtěli 
bychom tak dosáhnout dalších ener-
getických úspor a tím pádem i ušet-
ření peněz z obecního rozpočtu. Po-
kud budeme úspěšní, školka bude 
mít krásnou, novou a zateplenou fa-
sádu.  

 Na odbor kanceláře hejtma-
na Jihomoravského kraje jsme také 
podali žádost na vybavení naší zása-
hové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů. Rádi bychom pořídili nové 
zásahové obleky, svítilny, rozšířili po-
čet radiostanic a podobně. Věřím, že 
budeme úspěšní. 

 Co se týká projektu „Nová 
náves pro Valchov“, který byl realizo-

ván v minulém roce a souvisel 
s vybudováním přechodu pro chod-
ce, úpravami veřejných prostranství 
a opravami mostů, byla provedena 
kontrola ze strany poskytovatele do-
tace Státního zemědělského inter-
venčního fondu. Kontrola proběhla 
s výsledkem – bez závad, bez zjištění, 
bez sankcí – čili jinými slovy velmi 
dobře. Refundovaná finanční částka 
ve výši 1 211 628,- Kč je již na ban-
kovním účtu obce Valchov.  

 Po zimním období bude celá 
stavba překontrolována, zjištěny ško-
dy napáchané nejenom mrazem a 
sněhem, ale i nedbalými občany a s 
lepším jarním počasím bude vše uve-
deno do náležitého stavu. Těším se, 
až vykvetou hlohy na hrázi a zazele-
nají se nové travnaté plochy a vysá-
zené stromy. 

 V letošním roce budeme po-
kračovat se zvelebováním obce. Prá-
vě probíhá výběrové řízení na doda-
vatele stavby oprav v okolí bývalé 
školy s názvem „Na místu setkávání 
záleží“. Do výběrového řízení se při-
hlásilo devět firem z blízkého okolí i 
z Brna. Jedná se o projekt ve výši asi 
jeden a půl milionu korun. Půl milio-
nu bude hrazeno z Místní akční sku-
piny Boskovicko Plus, kde se nám 
v minulém roce podařilo získat dota-
ci. Stavět se začne ihned po podpisu 
smlouvy o dílo, to znamená počát-
kem měsíce dubna.  

 Ještě před tím bude potřeba 
skácet některé stromy u školy. 
I stromy stárnou, odumírají a stávají 
se nebezpečnými, proto je třeba je 
vyměnit za nové. Členové naší zása-
hové jednotky, po vzájemné dohodě 
a nabytí právní moci všech potvrzení 

pro povolení kácení, pokácí staré 
stromy ještě do konce března, aby-
chom zachovali doporučené odstra-
ňování dřevin v době vegetačního 
klidu.  

 Chtěla bych vás touto cestou 
požádat o shovívavost s případnými 
těžkostmi nebo možným nepohodlím 
v průběhu stavby. Věřte, že výsledek 
bude stát za to. Prostor kolem bývalé 
školy si jistě stavební zásah zaslouží a 
je schválně načasován tak, aby vše 
bylo co nejlépe připraveno na oslavy 
120ti let založení Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Valchově.  

 Současně s hasičskými osla-
vami bychom rádi uspořádali sjezd 
rodáků naší obce. Věřte nebo ne, od 
posledního setkání rodáků to bude již 
pět let. Přála bych si, aby se do orga-
nizačně velmi náročné akce, jako jsou 
oslavy založení SDH a sjezd rodáků, 
zapojilo co nejvíce občanů. Při této 
příležitosti je plánováno odhalení 
sochy sv. Floriána, patrona hasičů, 
kterou hodláme pořídit z veřejné 
sbírky.  

 Pokud nám to obecní rozpo-
čet dovolí v plánu je i oprava fasády 
kaple sv. Petra a Pavla. Pokud se ne-
podaří letos, pevně věřím, že v roce 
2014 na opravu peníze najdeme. 

 Dále bych Vás chtěla upozor-
nit, že již druhým rokem se obec Val-
chov připojí k celosvětovému happe-
ningu Hodina Země. Letos bylo sta-
noveno datum 23. 3. 2013. V tuto 
dobu, na celém světě současně, bude 
možnost vyjádřit svůj zájem o životní 
prostředí a podpořit trvale udržitelný 
rozvoj.  
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Vážení a milí spoluobčané, 



  Mezi hlavní cíle trvale 
udržitelného rozvoje patří zacho-
vání životního prostředí dalším ge-
neracím v co nejméně pozměněné 
podobě. K Hodině Země se připo-
jují velké světové metropole, nad-
národní společnosti i docela malé 
firmy nebo jednotlivé domácnosti. 
Naše obec se zapojí vypnutím ve-
řejného osvětlení v sobotu 23. 3. 
2013 od 20.30 do 21.30 hodin. 
Prosím vás tedy, abyste s tímto 
drobným omezením počítali. Ano, 
jistě, tato akce má i velmi mnoho 
odpůrců včetně renomovaných 
odborníků, ale přesto si myslíme, 
že podporou výše uvedené akce 
vyjádříme náš kladný postoj 
k ochraně životního prostředí. 

 V těchto dnech provádějí 
veřejně prospěšní pracovníci úklid 
obce po zimním období. Zametají 
především zbylé posypové materi-
ály, které znečišťují obec i kanali-

zační vpusti. Budou prořezávat 
starší vrby kolem potoka.  

 V minulém roce proběhla 
také pravidelná kontrola hospoda-
ření naší obce za větší část roku 
2012 ze strany odboru kontroly 
Jihomoravského kraje. Výsledkem 
kontroly je protokol s vyjádřením - 
bez zjištění, bez závad, což je určitě 
dobře a dokládá dobře odvedenou 
práci na obecním úřadě. 

 Také v místním a regionál-
ním tisku či jiných médiích 
(rozhlas) se o nás stále více píše a 
hovoří. Domnívám se, že je to dob-
ře a každé zviditelnění naší činnosti 
vede ku prospěchu věci. Pokud po 
telefonátu na Ministerstvo kultury 
ČR do Prahy zjistíte, že člověk, se 
kterým hovoříte, ví přesně, kde leží 
Valchov, je to více než příjemné 
zjištění. A o to přesně tady jde. 

 Jistě jste se doslechli o po-
kusu vykradení jednoho 
z valchovských domů ve středu 20. 
února tohoto roku. Policie ČR pří-
pad řeší, hlavně díky všímavosti 
paní kuchařky z místní mateřské 
školky, která si zapsala poznávací 
značku podezřelého automobilu. 
Drzost podobných individuí nezná 
mezí, považte, že celý incident se 
odehrál kolem 13 hodiny, čili za 
bílého dne a v centru obce. Chtěla 
bych na vás znovu apelovat, abyste 
byli nejenom všímaví ke svému 
okolí, ale také si dobře zajišťovali 
svoje domy a jiné nemovitosti, a to 
i v případě, že jste v tu dobu doma.   

 Na závěr mi dovolte popřát 
vám všem krásné předjaří a jaro 
plné sluníčka a pohody. 

   Jindra Brožová 
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Jednání zastupitelstva obce  

 

Na 17. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

    rozpočet obce na rok 2013 

    inventarizace obecního majetku za rok 2012 

    žádost o odkoupení pozemků 

    místní poplatek za odpad pro rok 2013 

    podání žádostí o dotace na knihovnu 

 kontrola hospodaření provedená za strany JMK 

 Žádosti o dotace jednotlivých obecních spolků   

 

Jednání  

ZO  

č.17 

20. 12. 

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, informace, 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.  

Další služby 

Na obecním úřadě také stále můžete využít službu Czech Point. Lze i nadále využít možnosti úředního ověření podpisů a listin. 

Upozorňujeme znovu všechny občany na zákaz volného pobíhání psů po obci. Při placení místního poplatku 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! 

Příští zasedání  

se uskuteční  

ve čtvrtek 14. 3. 2013  

v 19.30 hodin  

v zasedací místnosti  

obecního úřadu  

PROGRAM: 

 zahájení 

 kontrola plnění úkolů 

 rozpočtové opatření 1/2013 

 žádost o prodej pozemku 

 zadávací  řízení na dodavatele stavby „Na místu setkávání záleží“  

 podání žádosti o dotaci – zateplení MŠ 

 podání žádosti o dotaci vybavení JSDH 

 Různé 

 Diskuse 

 závěr 

mailto:obec@valchov.cz


Pravidelné možnosti vyžití v obci 

Za příznivého počasí lze stále využít víceúčelového hřiště v Borkách. Zahrát si můžete fotbal, tenis, volej-
bal, 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. Dodržujte, prosím, provozní řád hřiště. 

Posilovna v sokolovně – posilovna je otevřena v pondělí, středu a čtvrtek mezi 18.00 a 20.00 hodinou, 
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  pro děti i dospělé - středa 18.00 - 19.00, předcvičuje Kristýna Čížková, cena 30 Kč, děti zdarma.  
  
Čtecí kroužek – čtvrtek 17.30 hodin v místní knihovně. 

Mladý hasič – kroužek pro mladé hasiče, pátek 17.00 hodin v klubovně hasičů. 

strana 6 

Info z obce 

ODPADY 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů  a poplatek ze psů je třeba uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo na bankovní účet obce 
č. 29826631/0100. jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti.  

Základní sazba poplatku za odpad je 400,- Kč na osobu. Poplatek je možno platit jednorázově k 31. břez-
nu, případně ve dvou stejných splátkách splatných k 31. březnu a 30. září. 

Osvobozeni od poplatku jsou děti do 6 let včetně a občané starší 75 let. Studenti středních a vysokých 
škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni v místě navštěvované školy, mají poplatek snížen na 50 %. Tuto 
skutečnost musí doložit potvrzením o studiu a ubytování.  

Základní sazba poplatku za psa je 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč. Sazba pro poživatele důchodů 
je 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč. Splatnost poplatku je do 31. března.  

Více informací o místních poplatcích naleznete v obecní vyhlášce na www.valchov.cz nebo v kanceláři 
obecního úřadu. 

Kontejner na velkoobjemový odpad 

Kontejner na velkoobjemový odpad ve dvoře obecního úřadu bude otevřen ihned jak to počasí dovolí. V 
plánu je otevření koncem měsíce března. 

Nebezpečný odpad  

O mobilním svozu nebezpečného odpadu budete včas informováni na webu obce, na úřední desce OÚ a 
místním rozhlasem. Po dohodě se svozovou firmou bude nebezpečný odpad od občanů odebírán patrně 
některou sobotu během měsíce dubna. 

Biologický odpad 

Plánujeme přistavení kontejneru na biologický odpad, zejména na vyhrabanou trávu a větve po jarním 
řezu dřevin ze zahrad. O této možnosti budou občané taktéž včas informování výše uvedenými způsoby. 



P r o s i n c o v é  a k c e  
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Pokud se ještě vrátíme do atmosféry prosince a svátků, 
připomeneme si například zpívání dětí u kaple sv. Petra a 
Pavla, vypouštění balónků Ježíškovi, silvestrovské brusle-
ní či ohňostroj.  

Pásmo koled a písní souvisejících s Vánocemi nacvičily 
děti z naší mateřské školky a školní družiny pod vedením 
učitelek. Půvabné vystoupení ve světle krásného vánoč-
ního stromu jen trochu pokazila porucha zvukové apara-
tury s časovou prodlevou, než se podařilo zajistit nové 
ozvučení. Čekání alespoň zpříjemnil podávaný teplý čaj 
s kapkou rumíku :-). Musím ještě jednou poděkovat ne-
jen účinkujícím, ale i příchozím, kteří trpělivě vyčkali na 
posunutý začátek koledy. 

V pátek 14. 12. 2012 proběhlo vypouštění balónků Ježíš-

kovi v rámci celorepublikové akce „České Vánoce“. Ba-
lónky napuštěné héliem, které nesly lístečky 
s napsanými nejtajnějšími přáními, byly vypuštěny na 
signál z rádia na mnoha místech naší země současně. 
Akci připravila mateřská škola ve spolupráci s TJ Sokol 
Valchov. 

Poslední den roku 2012 jste si mohli zasportovat – za-
bruslit na zimním stadionu v Boskovicích. Silvestrovské 
bruslení se již stalo tradicí a Valchovští této možnosti 
hojně využívají. A po půlnoci přivítat nový rok ohňostro-
jem na rozcestí k Velenovu. Ohňostroj byl hrazen 
z obecního rozpočtu, stál 7 000,- Kč a odpálili ho kluci 
z naší jednotky SDH. První akce roku 2013 odstartovala 
nový, věříme, že úspěšný rok plný nejrůznějších zajíma-
vých akcí. 

Tříkrálová sbírka pro Charitu Blansko se uskuteč-
nila v neděli 6. 1. 2013. Dvě skupiny vytrvalých 
koledníků prošly celou obec s úředně zapečetěný-
mi pokladničkami a pro dobrou věc shromáždily 
11 090,- Kč. pokladničky byly rozpečetěny, peníze  
řádně sečteny a protokolárně zaznamenány. 
Všem, kteří přispěli a vyjádřili tak podporu po-
třebným děkujeme! A poděkování patří, samozře-
jmě i koledníkům. 

je název šipkového turnaje, který také již tradičně pořádá Osvě-

žovna ve škole a DC klub Poškoláci Valchov. 12. ledna 2013 se 

do bývalé valchovské školy sjelo 38 hráčů z jiných klubů a změři-

li své síly a šikovnost v šipkových disciplínách. Celkovým vítě-

zem se stal Petr Šmída, ale i ostatní, kteří se umístili,  si převzali 

vybojované poháry a věcné ceny. Šipky ve Valchově jsou regu-

lérním sportem a klub Poškoláků je řádně registrován.  

T ř i  k r á l o v é   Z i m n í  v a l c h o v s k á  š i p k a   

Z á v o d y  v e  s j e z d u  n a  č e m k o l i v   

 Neděle 27. 1. 2013 patřila 
závodům na sněhu ve sjezdu na 
čemkoliv. Na kopci pod Vrdlovem 
se sešlo hodně závodníků i diváků, 
přišli si tak užít legraci a zimu.  

 Medaile i originální diplo-
my byly uděleny v různých katego-
riích, především dětských, ale ne-
zapomnělo se ani na ty odrostlejší. 
Příchozí měli, jako vždy, možnost 
dát si čaj, něco ostřejšího nebo 
párek. 



M a s o p u s t  
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 Valchov-

sky vostatke hasi-

či připravili na 

sobotu 9. 2. 

2013. Průvod 

veselých masek 

za doprovodu 

harmonikářky 

prošel celou obcí 

se zakončením 

v hasičské klu-

bovně. Navštíve-

né domácnosti 

nabídly maškará-

dům masopustní 

koblížky a také 

nějakou tu čtvrt-

ku. Hasiči si tak 

obohatili svoji 

spolkovou po-

kladnu o dobro-

volné příspěvky 

od občanů. Děku-

jeme všem. 

P l e s o v á  s e z ó n a  

 Plesovou sezónu 2013 zahájil 2. 
2. 2013 IX. Myslivecký ples. V místní 
sokolovně se hrálo, tančilo, podávalo 7 
druhů a přes 700 porcí zvěřinových jídel, 
losovala bohatá tombola, obsluhovalo u 
tří barů a dobře bavilo více jak 300 ná-
vštěvníků. Program zábavy byl zpestřen 
dvěma vystoupeními – cvičením zumby 
dětí a žonglérem, který balancoval snad 
se vším, co mu padlo do ruky. Nad někte-
rými kousky všichni žasli se zatajeným 
dechem. Děkujeme všem, kteří se podíle-
li na náročné organizaci tak velké akce i 
sponzorům tomboly. 

 Sobota 23. 2. 2013 patřila pře-
devším dětem a nápaditým maskám. 
Vzhledem ke kalamitnímu počasí se sice 
nedostavily Tetiny z Brna, které měly 
oživit náš dětský maškarní karneval 

svým vystoupením, ale troufám si tvrdit, 
že i tak se příchozí dobře bavili a nene-
chali se ničím odradit. Paní učitelky ma-
teřské školy operativně zajistily všelijaké 
soutěže a závody s odměnami. Podařilo 
se zvládnout i drobné potíže s reprodukcí 
hudby. Velice pěkná byla i tombola 
s hodnotnými dárky, samozřejmostí ob-
čerstvení pro všechny. Děkujeme pořa-
datelům i těm co přispěli do tomboly. 
Těšíme se na příští karneval, kde jistě 
zajistíme letos neuskutečněné vystoupe-
ní a ještě více pozvedneme úroveň oblí-
beného valchovského karnevalu pro děti. 

 16. sportovní ples, jehož datum 
je stanoveno vždy kolem 8. 3. – meziná-
rodního dne žen, odstartoval v sobotu 9. 
3. 2013 ve 20 hodin. Každá z příchozích 
dam obdržela u vchodu tradičně malý 

dárek, který vyrobili klienti Betany Bos-
kovice a je vyjádřením pěkné spolupráce 
s TJ Sokol Valchov. Vydařený ples, na 
kterém tančilo přes 350 lidí, byl oživen 
dvěma vystoupeními. První zajistili členo-
vé oddílu zumby a jako druhé ukázalo 
svoje umění Duo Fernando. Jejich pro-
dukce byla opravdovým zážitkem. Kdo na 
ples přišel, nelitoval. Každý mohl ochut-
nat z šesti druhů jídel nabízené domácí 
kuchyně, variant ale bylo mnohem více. 
Důkazem, že uvařeno bylo dobře, je sku-
tečnost, že téměř nic nezbylo a jídla se 
vydávala ještě ve tři hodiny ráno. Oprav-
du bohatá tombola a provoz dvou barů 
se také postaral o zábavu všech návštěv-
níků. Poděkování opět patří dobrovolní-
kům, kteří ples zajistili po organizační 
stránce i sponzorům tomboly. 
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Z i m n í  r a d o v á n k y  

 Letošní zimu ve Valchově se 
podařilo oživit několika zajímavostmi. 
Podařilo se to díky obětavým místním 
lidem, především rodičů dětí, které vlek 
využily. Největší podíl na celé akci má 
bezesporu valchovský občan pan Pavel 
Ošmera nadšený lyžař, lyžařský instruk-
tor a rozhodčí I. třídy. Řekl, že dlouho 
přemýšlel, jak ve Valchově podpořit zim-
ní sporty, především lyžování, které mi-
luje. Od snu nebylo daleko k činu a tak, 
na vlastní náklady, zakoupil dětský lyžař-
ský vlek a technicky ho doladil pro místní 
podmínky.  

 Místo se našlo perfektní, vlek 
byl totiž umístěn hned vedle mateřské 
školy. Po dohodě se soukromými vlastní-
ky pozemků, na nichž bylo zařízení umís-
těno, se mohlo začít s realizací. Ještě 
jednou děkujeme Polívkovým a Koudel-
kovým za ochotu poskytnout svoje po-
zemky pro tento účel. S pomocí dobro-
volníků, z nichž někteří pracovali po oba 
celé dny prvního víkendu, byl vlek 
v polovině ledna uveden do provozu. 
Ihned po úspěšném odzkoušení vleku, po 
vyhlášení místním rozhlasem, už některé 

děti se svými rodiči vyzkoušeli lyžování 
přímo v centru obce. „Pod sjezdovkou“ 
spontánně vyrostlo občerstvovací místo, 
kde se děti i ti, kteří se přišli jen podívat, 
mohli zahřát teplým čajem. 

 Samozřejmě v závislosti na po-
časí, byl vlek v provozu 20., 21., 26., 27., 
28. ledna a 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24. 
února. To znamená, že nejméně 13x mě-
ly děti z Valchova i okolí (a přijely i děti 
se svými rodiči odjinud, hlavně 
z Boskovic) možnost vyzkoušet si, jaké je 
to na lyžích a naučit se základům tohoto 
sportu. Některé se to opravdu naučily, 
což nás velice těší. Pan Ošmera, poně-
vadž je technik a vědec vlek neustále 
vylepšoval bezpečnostními prvky nebo 
například elektronickým zabezpečovacím 
systémem, aby nebylo potřeba každý 
den po skončení lyžování celý vlek de-
montovat. I tak se našel vykuk, který si 
zřejmě chtěl vyzkoušet funkčnost zabez-
pečení. Naštěstí se mu nic odcizit nepo-
dařilo. Vzhledem k ne úplně perfektním 
sněhovým podmínkám ve Valchově, pro-
fesor Ošmera podomácku vyrobil i sněž-
né dělo. Nepodařilo se ho už plně od-

zkoušet a využít. Věříme však, že pokud 
nám to podmínky a přízeň pomocníků i 
majitelů pozemků dovolí, příští rok dět-
ský lyžařský vlek opět spustíme, a to dří-
ve než v druhé polovině ledna. 

 Nakonec musím zdůraznit, že 
celý vlek zakoupil a na svoje náklady 
zprovoznil profesor Ošmera, obec to 
z jejího rozpočtu nestálo ani korunu. 
I návoz sněhu nákladními automobily 
Tatra byl v jeho režii. Možná to tak nevy-
padalo, protože jsem byla v celé akci 
dost zainteresována, ale to jen proto, že 
mne tato myšlenka nadchla a chtěla 
jsem podpořit její oživení a rozšíření 
možností zimního vyžití všech našich 
dětí. Pomáhala jsem pouze s organizací a 
zajištěním publicity, především, ve svém 
volném čase. Stejně jako všichni ostatní, 
kteří se na provozu vleku podíleli. Ani 
veřejně prospěšní pracovníci, zaměst-
nanci obecního úřadu, nepracovali 
„u vleku“ za peníze nebo snad ještě 
s víkendovými příplatky! Přesto mi do-
volte ještě jednou poděkovat všem, kteří 
měli s vlekem co do činění, nechť je jim 
radost dětí z lyžování odměnou. 

L e d o p á d  

 Další zimní lahůdkou byl Valchovský ledopád. 
Vznikl vlastně jako druhotný produkt, plánovaného 
zasněžování svahu pro lyžování. Pro zasněžování bylo 
třeba přivést vodu a kde vzít zadarmo vodu, než 
z potoka. Pan Ošmera, za pomoci osvědčených dobro-
volníků, instaloval systém hadic přímo do potoka te-
koucího ze Žlíbku. Voda by však bez soustavného 
proudění zamrzla, a proto byla v nejnižším místě hadi-
ce ukončena tryskou, s již konkrétním úmyslem vytvo-
ření ledopádu. Není bez zajímavosti, že celý systém 
pracoval bez čerpadla, jen na principu spojených ná-
dob. Po dohodě se Zrůstkovými, kterým také děkuje-
me za strpení našich nápadů, vyrostl působením vody 
a mrazu nevšední přírodní úkaz. Neúnavný profesor 
Ošmera dílo ještě vylepšil barevnými LED diodami 
s časovačem, takže ve večerních a ranních hodinách 
byl ledopád krásně osvětlen. Dle skutečnosti, že se 
lidé cestou na Velenov zastavovali a ledopád fotogra-
fovali nebo, že Valchovští chodili tím směrem na pro-
cházky, usuzuji, že mnohým se tato zimní atrakce líbi-
la. Samozřejmě obec neměla na celé věci žádný fi-
nanční podíl. Valchov se jen podařilo více zviditelnit 
po okolí a ukázat šikovnost a nadšení některých míst-
ních občanů. 



Světový úspěch 

 Český závodník, Valchovák, 
Tomáš Klíč zazářil na letošním Arnold 
Sports Festivalu v Ohiu v USA. Ovládl 
amatérskou kategorii physique do 180 
cm a stal se i absolutním vítězem Arnold 
Classic Amateur 2013. Ohromná kulturis-
tická a fitness přehlídka zvaná Arnold 
Sports Festival je něco mezi sportovní 
soutěží a show. Na jedné 
z nejprestižnějších ametérských soutěží 
světa se utkávají i největší hvězdy profi 
kulturistiky. Soutěž vznikla před pětadva-
ceti lety a na letošním ročníku se utkalo 
18 tisíc sportovců z 80 zemí světa.  

 Na otázku Hospodářských no-
vin, co obnáší kategorie physique, ve 
které Tomáš zvítězil, odpověděl: „Rád 
bych podotknul, že tahle kategorie ještě 
v České republice není. Jsou to, tuším, tři 
roky, co vznikla první soutěž v kategorii 
physique. Podle mého názoru teď ale 
začíná vzkvétat, je to taková přístupnější 
kategorie. Řeší se tam hlavně symetrie 
postavy, vybalancovanost. Neklade se 
takový důraz na velkou svalovou hmotu, 
ale spíš na celkový projev a celkový do-
jem z postavy. Arnold Classic je jedna 
z nejprestižnějších soutěží na světě. 
V Americe je tím pádem tato kategorie 
velmi oblíbená i uznávaná. Ostatně svěd-
čí o tom skutečnost, že v této kategorii 
bylo na soutěži nejvíce závodníků – přes 
70.“  

 Atmosféru festivalu Tomáš oko-
mentoval takto: „Jsou to čtyři roky, co 
jsem naposledy závodil v České republi-
ce. Toto byla velká mezinárodní soutěž, 
startovala spousta závodníků z celého 
světa. Organizace byla naprosto špičková 
a problémů skutečně minimum.“  

 Na otázku, zda byla účast na 
Arnold Sports Festivalu pro Tomáše fi-
nančně náročná, řekl: „Jsem stále stu-
dent, studuji farmacii, takže původně 
jsem to chtěl spojit s možností někam 
vycestovat a dobře si zazávodit. Nejvíc 
mě stála letenka, ale na tu se mi naštěstí 
podařilo sehnat sponzora. Zbytek peněz 
šel z mé vlastní kapsy. Příprava na závody 
stojí víceméně pořád stejně, od normál-

ního tréninku se liší pouze dietou. Platil 
jsem si ubytování a nutný registrační 
poplatek do soutěže, který činil 200 dola-
rů. A samozřejmě zdravé jídlo. Ale člověk, 
který chodí do fastfoodů, za něj utratí 
v podstatě totéž co já.“  

 Na poslední otázku HN – jestli 

cítil mezi soupeři z ostatních zemí něja-
kou rivalitu, Tomáš odvětil: 
„Samozřejmě, ale spíš takovou tu spor-
tovní.“  

 Připojujeme se ke gratulantům 

a přejeme Tomášovi mnoho dalších spor-

tovních úspěchů a pevné zdraví.  

Úspěch valchovského Tomáše Klíče v Americe 
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Knihovna 

 V naší knihovně se pořád ně-
co děje! Stále probíhá čtenářský krou-
žek pro děti, rozdělený na dva termíny 
– úterní pro starší děti a čtvrteční pro 
ty menší. Setkávání paní knihovnice 
s dětmi je nyní obohaceno o různá 
témata, například z etikety, vztahů 
v rodině a podobně. Domnívám se, že 
je to velmi přínosné a důležité, zejmé-
na v době, kdy na povídání doma 
s rodiči či prarodiči není tolik času. 
Ještě před Vánoci v knihovně byla akce 
„Vánoce v knihovně“. Děti si připo-
mněly, proč se slaví Vánoce, navzájem 
si vyměnily drobné dárky a od knihov-
nic dostaly nového maskota -
velikánského medvěda. Hned ho po-
jmenovaly a například u volby jména 
pro méďu využily principy demokratic-
kého hlasování, které jim paní knihov-
nice vysvětlila.  

 Po novém roce, ve středu 23. 
1. 2013, jste mohli navštívit přednášku 
osvědčených bratrů Filoušových o Ba-
nátu. Poutavé vyprávění pomohlo 
mnoha lidem si uvědomit, že ještě 
dnes, ne zdaleka všude se mají lidé tak 
dobře, jako se máme my. Fotografie i 
krátký film zároveň dokazují, že lidské 
štěstí není závislé na materiálním bla-
hobytu, ale především na vztazích mezi 
lidmi, jejich soudržnosti a schopnosti 
pomoci si navzájem. 

 Dalším zajímavým večerem se 
stal čtvrteční večer 28. 2. 2013, kdy se 
besedovalo nad valchovskými kronika-
mi. Již dříve mne napadlo, že by spolu-
občané přivítali možnost nahlédnout 
do kronik obce Valchov. Ať již obec-
ních, školských nebo spolkových. 
Z toho důvodu přinášíme na stránkách 
Zpravodaje v rubrice „Trocha historie“ 
seriál Nad valchovskými kronikami. 
V tomto čísle vyjde už potřetí. A proto-
že živé povídání je nenahraditelné svojí 
atmosférou, po dohodě paní knihovni-
ce s paní kronikářkou se připravila be-
seda v knihovně. Dle ohlasů některých 
občanů soudím, že byla velmi zajímavá 
a poučná. Věřím, že podobnou záleži-
tost znovu zopakujeme. 

 V nejbližší době knihovna 
připravila přednášku „Plavba po Atlan-
tiku“. Zážitky pana Ludvíka Hartla 
z jeho cest po světě budou dozajista 
zajímavé a dobrodružné. V neděli 24. 
3. 2013 ve 14 hodin knihovna všechny 
zve na VI. Velikonoční rukodělnou díl-

nu do prostor bývalé školy. Přijďte si 
ozdobit kraslice, vyrobit pomlázku, 
přáníčko nebo jinou jarní dekoraci. O 
dalších připravovaných akcích budete 
včas informováni. 

 Jak už jsem psala v minulém 
Zpravodaji, podali jsme dvě žádosti o 
dotace v souvislosti s knihovnou. Ta 
první se týká počítačového programu – 
výpůjční protokol, zakoupením tohoto 
softwaru by možnost knihovních slu-
žeb naší knihovny nabyla zcela nového 
rozměru. Vznikla by tak možnost, knihy 
přes internet nejen prohlížet, zjistit 
jaké knihy v knihovně najdete, ale i 
knihy objednávat k vypůjčení, ověřit si, 
zda je kniha vypůjčená nebo je dostup-
ná v polici knihovny. To všechno bez 
ohledu na provozní dobu knihovny a 
z pohodlí svého domova. Druhá žádost 
o dotaci se týká projektu, který volně 
navazuje na dvě získané dotace 
v letech 2011 a 2012. Jednalo by se 

opět o přednášky, besedy, výstavy, 
rukodělné dílny a podobně. V letošním 
roce jsme projekt nazvali „Vydejme se 
za humna“, nadstavbou oproti minu-
losti je plánovaná návštěva Moravské-
ho zemského muzea v Brně, pavilonu 
Anthropos s expozicí pravěku nebo 

exkurze do tiskárny. V tiskárně bychom 
zájemcům rádi přiblížili, co všechno 
obnáší výroba knihy či jiné tiskoviny. O 
výsledcích našich žádostí se dozvíme 
v průběhu jara, hned jak na Minister-
stvu kultury ČR rozhodne výběrová 
komise. Držte nám palce, ať můžeme 
uskutečnit všechny zajímavé záměry 
tohoto roku. 

 Chtěla bych znovu a hodně 

poděkovat nejen paní knihovnici, ale 

všem jejím pomocníkům, především 

z řad její rodiny. Bez jejich obětavé 

práce a upřímného nadšení by knihov-

na nemohla zrealizovat zdaleka tolik 

dobrých nápadů a myšlenek. Dovoluji 

si tvrdit, že činnost naší knihovny je 

přínosem pro všechny občany Valcho-

va a ostatní návštěvníky, v žádném 

případě se nejedná jen o „suché půjčo-

vání knih“. 
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Život na dvě doby 
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 Sešlo se nám několik dotazů na 

naše občanské sdružení. Nejvíce jich bylo 

k tématu potápění vozíčkářů a tak vám 

zkusím tenhle sport přiblížit, jelikož jsem 

přímým účastníkem a absolventem potá-

pěčského kurzu s výsledkem - přežil. 

Potápění vozíčkáře není příliš odlišné toho 

klasického, jaké znáte. Vše začíná v bazénu 

uzpůsobenému jak přístupu vozíčkářům, 

tak hloubkou k potápění. Krátký pohovor a 

seznámení s instruktory střídá nervózní 

pohled na hromady vybavení, které 

s sebou budeme 

mít pod hladinou.  

 Nastává 

chvíle teorie – popis 

potápěčské výstro-

je, její používání a 

učení dorozumíva-

cích signálů použí-

vaných pro komunikaci pod vodou. Netrvá 

to příliš dlouho a za chvíli se soukáme do 

neoprenů. Úsměvný to okamžik srovnatel-

ný s plácáním lachtana na pláži. Po vysilují-

cím boji kontrolujeme za přítomnosti in-

struktora funkčnost výstroje. Vše 

v pořádku, tak hurá do vody. Vždyť proto 

tu přece jsme. Díky malé hloubce není pro-

blém připnout výstroj až ve vodě. Pomocí 

popruhů a karabin připíná instruktor vý-

stroj na vozíčkáře. Ta je sestavená z žaketu, 

na který je připevněna lahev s ukazatelem 

tlaku a dvěma kusy automatiky. Žaket je 

část výstroje podobná záchranné vestě, 

která se pomocí popruhů a karabin připíná 

na tělo. Jeho součástí jsou úchyty pro la-

hev, kapsy na olověná závaží a drobné 

předměty, ovladač vztlaku, přetlakový ven-

til a různé úchyty pro drobné předměty 

jako je nůž a svítilna. Jeho hlavní úlohou je 

udržet potápěče ve stanovené hloubce. To 

se děje upouštěním nebo přifouknutím 

vzduchu do vesty pomocí již zmíněného 

ovladače vztlaku.  Jakmile je výstroj bez-

pečně připevněná přichází na řadu vyvažo-

vání osoby. Je to velmi důležité, aby nedo-

cházelo ke zbytečné rotaci nebo převracení 

potápěče pod vodou. Vsunováním olově-

ných plátů různé hmotnosti do kapes žake-

tu se snažíme docílit co nejstabilnější pozi-

ci. Sotva je vyváže-

ní hotovo čeká nás 

na řadě zkouška 

automatiky a nasa-

zení brýlí. Automa-

tika je zařízení 

vložené do úst, 

pomocí kterého 

může potápěč volně dýchat pod hladinou. 

Dávkuje dýchací médium do náustku v 

potřebném množství. Vydechovaný plyn je 

směrován do výdechového ventilu. Kvůli 

bezpečnosti je nutné mít pod hladinou dvě 

tato zařízení – hlavní a záložní. 

  To, co bylo před hodinou jen teo-

rií, nyní už je praxe a vy nevěřícně koukáte 

na podvodní svět. První nádechy pod vo-

dou jsou sice trochu rozpačité, ale záhy 

zjistíte, že to opravdu funguje. Upouštěním 

vzduchu z žaketu začínáte pomalu klesat 

pod hladinu. Nastává chvíle naučit se vy-

rovnávat hloubku ponoru. Velmi důležitá 

část výcviku, kde si potápěč musí být na-

prosto jistý. Upouštěním nebo nafuková-

ním žaketu korigujete hloubku ponoru až 

do klidové polohy. Drobné korekce hloubky 

je možné řídit větším nádechem nebo nao-

pak vydechnutím. Pokud tedy chcete o 

malý kousek stoupnout, stačí se více na-

dechnout a vzduch udělá vše za vás a vy 

nemusíte připouštět žaket. 

 Přichází na řadu první hlubší po-

nor. Je to sice asi jen pět metrů pod hladi-

nou, nicméně po přesunu z  brouzdaliště, 

kde se učíte základy, se cítíte jako velký 

potápěč. S přibývající hloubkou je také 

nutné vyrovnání tlaku v uších, protože 

stoupá okolní tlak vody. Hrozí poškození 

ušního bubínku a ztráta sluchu. Toho lze 

dosáhnout několika způsoby. Někomu stačí 

obyčejné polknutí, jiní musí zmačknout nos 

a fouknout do uší. Zde zjistíte, jak je důleži-

té vyrovnávání hloubky a vyvážení. Pokud 

by došlo k rychlému klesání a zároveň 

k rotaci, nezbývá ochrnutému jedinci, který 

má na všechny úkony jen ruce, dostatek 

času k vyrovnání tlaku. Rychle nastává silná 

bolest hlavy a ztráta orientace. 

Synchronizováním všech úkonů se stává 

potápění zábavou. Pomalými pohyby pro-

plouváte mezi ostatními 

potápěči a občas kontrolu-

jete tlak plynu v lahvi, který 

by neměl být 

z bezpečnostních důvodů 

menší než 50 bar. Hodnota 

před vstupem pod hladinu 

se pohybuje kolem 200 bar. 

Zásoba plynu vystačí přibliž-

ně na 90 minut pod hladi-

nou. 

Jemným připouštěním ža-

ketu a s hlubokým vydechováním stoupáte 

k hladině. Pohyb nesmí být příliš rychlý, 

aby nedošlo k omdlení na hladině, ve vět-

ších hloubkách k dekompresi. Po výstupu 

na hladinu dofoukneme žaket, aby nás 

držel nad vodou. Uvolněním několika kara-

bin vysvobodí instruktor jedince ze sevření 

žaketu a následně i z neoprenu. Jaké to je 

při sestupu do větších hloubek se dozvíte 

v následujícím čísle zpravodaje. 

 Poděkování Občanskému sdruže-

ní Restart, firmě Orca diving a asistentům 

za zprostředkování krásného zážitku.  

Milan Laštůvka, Život na dvě doby 



Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

 Členové zásahové jednotky 
také pomáhají při mnoha akcích pořáda-
ných obcí nebo jinými obecními spolky. 
O silvestrovské noci odpalovali ohňo-
stroj, po té zajistili úklid. V rámci pra-
covních úkolů jednotky absolvovali po-
vinná školení řidičů, dvě cvičné jízdy 
s dotankováním paliva, podíleli se na 
fyzických inventurách obecního majet-
ku. Součástí projektu „Nová náves pro 
Valchov“ bylo zakoupení ruční motoro-

vé řetězové pily. Aby byla pila dostateč-
ně využita, dohodla se obec s hasiči, že 
bude součástí vybavení hasičského au-
tomobilu. Vzroste tak i akceschopnost 
naší jednotky, budou moci využít další 
techniku při zásahu i při běžné práci. 
V letošním roce proběhne stavba pro-
jektu „Na místu setkávání záleží“, prak-
ticky se bude jednat o opravy okolí bý-
valé školy a především nájezdu a fasády 
hasičské zbrojnice. S jednotkou je do-

hodnuto, že při této 
akci budou aktivně 
pomáhat. První věcí 
bude kácení starých 
stromů, určených 
k výměně za nové. Využijí tak novou pilu 
a obec ušetří finanční prostředky, které 
by jinak musela zaplatit odborné firmě. 
Řádně povolené kácení se uskuteční do 
konce března, aby zásah proběhnul 
v doporučené době vegetačního klidu.  

 Také SDH mezi svátky 
uspořádal svoji výroční členskou schůzi. 
Zhodnotili uplynulé období a stanovili si 
nové úkoly pro nadcházející rok. Ve 
Valchově proběhla 12. 1. 2013 i valná 

hromada okrsku Benešov. 3. 3. 2013 se 
na Kořenci konala okrsková schůze, kde 
si hasiči stanovili například termíny 
soutěží a od 1. 3. 2013 znovu probíhá 
kroužek mladých hasičů – každý pátek 

od 17 hodin v klubovně. Největší akcí 
SDH za uplynulé období byla organizace 
masopustu. Na jaře chystají sběr 
železného šrotu, stavění máje, účast při 
soutěžích v požárním sportu. 

Mateřská škola 
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Honební společenstvo Valchov 

 Ve školce, kromě již na jiných 
místech zmíněných akcí (koledování u 
kaple, vánoční besídka, vypouštění ba-
lónků), uspořádali mnoho zajímavého. 
Několikrát navštívili divadlo nebo si ho 
pozvali k nám do Valchova, zajistili dět-
ský maškarní karneval. Den před karne-

valem v sokolovně si vyzkoušeli karne-
valovou atmosféru ve třídě. Podle foto-
grafií na stránkách MŠ se výborně bavi-
li. Před Velikonocemi plánují tvořivou 
dílnu, potom pálení čarodějnic 
s táborákem a opékáním špekáčků, 
besídku ke svátku matek a jiné. Taktéž 

připravují oslavy 
výročí 30. Let ote-
vření naší školky. 
Vyjde-li žádost o 
dotaci, ve spoluprá-
ci s MŠ zateplíme 
školní budovu. 

 Myslivci po celou zimu přikr-
movali zvěř, nyní provedli vakcinaci 
spárkaté zvěře proti střečkům a připra-
vují sanaci krmných zařízení po zimě. Po 
novém roce bylo ještě odloveno 5 selat 
prasete divokého. Valná hromada ho-
nebního společenstva byla obzvlášť dů-
ležitá, neboť se konala za účasti všech 

majitelů honebních pozemků a byla, 
stejně jako u sokolů, volební. Novým 
starostou HS byl zvolen Václav Hasoň. 
Po řádném vyřízení všech dokumentů 
myslivci také vypracovali nový vnitřní 
řád honebního společenstva pro další 
období. 2. 2. 2013 uspořádali velice po-
dařený, tradiční, už 9. Myslivecký ples. 

Po zimním 
období pro-
vedou brigá-
du na úklid 
odpadků po 
katastrech 
obcí Valchova  
i Ludíkova. 

Zásahová jednotka SDH 

Rubriky 

TJ Sokol Valchov 

 Sokolíci nezaháleli ani v zimě. 
Jednou z hlavních záležitostí byla volební 
valná hromada TJ Sokol, na které byl 
zvolen nový výkonný výbor. S malými 
změnami zůstalo osvědčené vedení naší 
nejsilnější organizace zachováno. Staro-
novým předsedou je i nadále Zdeněk 
Přikryl. Ve zprávách z jednotlivých oddílů 
bylo znát, že i když se členové sokola 
snaží a pracují, stále je ještě co zlepšo-

vat. Kromě plánovaných oprav sokolov-
ny, která je jednou z nejlepších 
v širokém okolí a je využívána pro mno-
ho jiných podniků, by se rádi více zamě-
řili na samotný sport a práci s mládeží. Je 
ještě více dovybavena a vylepšena posi-
lovna (nové skříňky, zrcadla, nářadí) a 
nabízí tak možnost pravidelného a kva-
litního sportovního vyžití v naší obci. A 
jak je u nás dobrým zvykem zdarma :-). 

TJ Sokol se podíleli na pořádání obecních 
akcí a akcí mateřské školy nebo knihov-
ny. Celou zimu také probíhalo pravidel-
né cvičení zumby a aerobicu. Tento oddíl 
vystoupil na Mysliveckém plese. Vyvr-
cholením zimní činnosti je 16. Sportovní 
ples – jako vždy ve velkém stylu. Pomalu 
se začíná pracovat na jarním Valchov-
ském kameňáku, dalších cyklistických 
závodech, a tak dále.  



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 Středa 13. 3. 2013, 17 h - Plavba po Atlantiku - bývalá škola - pořádá knihovna. 

 Sobota 23. 3. 2013, 20.30h - 2. valchovská černá hodinka - Osvěžovna ve škole - legrace a povídání. 

 Neděle 24. 3. 2013, 14.00 h - tradiční velikonoční rukodělná dílna - prostory bývalé školy - poseze-
ní, vyrábění, velikonoční tradice - pomlázky, zdobení vajíček, dekorace, občerstvení . 

 Úterý 26. 3. 2013, 15.00h - Velikonoční besídka v mateřské školce - tvoření, posezení, povídání 

 Sobota 20. 4. 2013 - Valchovský kameňák - cyklistický závod, časovka do vrchu, 1. ZÁVOD POHÁRU 
DRAHANSKÉ VRCHOVINY - ROČNÍK 2013 - hřiště v Borkách. 

 

dále pak: 

 

 Pálení čarodějnic - možná s překvapením 

 Stavění máje 

 Obecní zájezd na Floru Olomouc 

 Zájezd pro děti, ZOO Brno + možnost plavby parníkem po Brněnské přehradě 

 Naučný výlet do Moravského zemského muzea Brno- Pavilonu Anthropos - expozice pravěk. 

 Den matek, divadlo, pouť a další … Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu plánovaných akcí. 

 

a v okolí … 

 

 30. a 31. 3. 2013 Vítání jara v zahradnictví a na pštrosí farmě - velký velikonoční jarmark v celém 
areálu zahradnictví ing. Romana Koupého. Prodej zahradnických výpěstků, pštrosí produkty, tradič-
ní velikonoční výrobky, apod.  

 Zveme vás na Velikonoční prohlídky zámku Boskovice, které se uskuteční v neděli 31.3. v 10:30, 
12:00, 13:30 a 15:00 h.   

 6. 4. 2013 - Zveme Vás na turistickou akci Za sedmero vodami - zahájení turistické sezóny, Boskovi-
ce, info 516 488 677.  

 9. 4. - 14. 3. 2013 - Arboretum Šmelcovna Boskovice zve na tematickou výstavu Jaro v Arboretu - 
cibuloviny. 

 20. 4. 2013 - Den Země Velenov - den věnovaný Zemi, svátek je ovlivněn původními dny Země, kte-
ré se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. 3. a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde 
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející 
diskuzi o možných cestách řešení. 

Co se chystá ... 
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Nad Valchovskými kronikami III 
Historie školství ve Valchově 

V dnešním nahlédnutí do kronik obce se budeme věnovat his-
torii školství ve Valchově. A protože je toto téma obsáhlé, bu-
deme  pokračovat i v příštích číslech Zpravodaje. 

 Přesných dat o době, kdy se ve Valchově začalo vyu-
čovat a začala existovat škola, respektive vyučování ve Valcho-
vě, nemáme. Podle ústního podání  se zde vyučovalo již před 
rokem 1830. Obec však samostatné školní budovy neměla a 
vyučovalo se v domku číslo 13, potom na čísle 40 (dnes Zde-
něk Janků), až konečně byla za trvalou školní budovu adapto-
vána obecní pastouška číslo 24 (dnes tento domek vlastní ing. 
Koutek a slouží k rekreaci), kde se vyučovalo až do postavení 
nové školní budovy číslo 52 v roce 1882. 

 Podle výnosu c. k. okresního hejtmanství 
v Boskovicích ze dne 8. března 1879 usnesla se obecní rada a 
zastupitelstvo za starostování Josefa Dokoupila z č. 12 postavit 
novou školní budovu, když stará byla podle shora uvedeného 
přípisu uznána za nevyhovující a zdravotně závadnou. Ke stav-

bě bylo vyhlédnuto místo naproti hostinci „Na kopečku“, zva-
né „Pastvišťátko“. Místo bylo komisionelně schváleno a stavba 
byla zadána Antonínu Kočvarovi, mlynáři ve Valchově. Stavba 
stála asi 6 000 zlatých a byla na podzim roku 1882 slavnostně 
vysvěcena a otevřena. Na stavbu dostala obec 500 zlatých ze 
zemského fondu, obci bylo dovoleno odprodati starou školu za 
485 zlatých s výhradou, že peněz bude použito na úhradu no-
vé školní budovy, 150 zlatých darovala soukromá pokladna 
tehdejšího císaře Františka Josefa I. a 1 000 zlatých půjčila obci 
moravská zemská pokladnice. 

 Prvním učitelem v nové škole byl Alois Burkoň, po 

něm byl v roce 1886 jmenován správcem školy Jindřich Rych-

novský. Od dubna 1892 byl ustanoven správcem školy Antonín 

Ryšavý, tehdejší učitel v Bukové. Ve Valchově působil celých 

15 let – do roku 1907. V březnu 1907 nastoupil do valchovské 

školy nový správce Jan Slovák (narozen 1875 v Boskovicích), ve 

Valchově učil do června 1926. (pokračování příště…)  

První řada zleva: Jarka 
Zrůstková (9), Marie 
Baráková (80, provdá-
na Marková), Jindřiška 
Menšíková (18), Marie 
Baráková (Borky), 
Marie Přikrylová, uči-
tel Ladislav Král, farář 
náboženství Adolf 
Muška, Marie Chlupo-
vá (76), Františka Ou-
jezdská (39, provd. 
Kaliková), Luboš Chlup 
(76), Jiří Korec (92), 
František Rozhon (91), 
Vlastimil Krahulec (31) 

Druhá řada zleva: An-
na Vachová (89, 
provd. Dokoupilová), 
Anna Svěráková (44), 
Marie Nečasová (30, 
provd. Menšíková), 

Jiřina Korcová, Růžena Krahulcová (31), Anna Sekaninová (7), 
Vlasta Nečasová (74), Jiřina Baráková (46, provd. Matušková), 
Anežka Menšíková, Olga Procházková (13) 

Třetí řada zleva: Antonín Tichý, Václav Šmoldas (35), Zdeněk 
Michal, Adolf Sekanina, Stanislav Menšík (75), Jaroslav Kuchař 
(79), Ladislav Kočvara (21). 

Na fotografii „pro pamětníky“ dnes představujeme II. 
třídu obecné školy ve Valchově z roku 1944. 

Poznámka: číslo uvedené za jménem je číslo popisné. 

Omluvte, prosím, případnou nepřesnost ve jménech žáků 

na fotografii. 

Napsala Pavla Vítová 
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Ovocnářství ve Valchově 

 Jak čas běží a lidé umírají, vytrácí se s nimi část 
historie a vzpomínky na události, které v naší obci probíhaly 
a utkvěly v mysli už jen několika málo občanů. Tímto pří-
spěvkem chci ozřejmit vývoj a pěstění ovocnářství ve Val-
chově.  

 Jak všichni víme, naše obec leží v proláklině na sou-
toku několika potůčků, které v posledních letech bohužel za 
suchého počasí vysychají a hlavním potokem Orlovým (viz 
Jan Knies Vlastivěda Moravská, vydání r. 1900) nesprávně 
dosud jmenovaným Valchovka, tedy v mrazové kotlině. 
V jarním období, v době květu, hrozilo-li mrazové nebezpe-
čí, občané na svých zahradách a sadech zakládali ohně, kde 
spalovali vše, co vytvořilo co nejvíce dýmu, tím minimalizo-
vali škody na příští úrodě. Dá se říci, že v naší obci bylo 
ovocnářství rozvinutější než v okolních vesnicích, snad pro-
to, že u nás nevanou tak mrazivé větry. Z valchovských za-
hrad si občané těchto okolních vesnic odváželi ovoce i pa-
dané, k sušení nebo nádivce do koláčů.  

 Počátek většího rozšíření ovocnářství u nás se mů-
že datovat po zrušení nevolnictví roku 1781 osvícenským 
císařem Josefem II., kdy si jednotliví nevolníci mohli odkou-
pit od vrchnosti půdu, na které dosud pracovali. Po roce 
1848 zrušením roboty nastal velký rozmach ovocnářství a 
zelinářství v rakousko-uherských zemích. Dokumentovaly to 
staré vzrostlé stromy na zahradách ve třicátých a čtyřicá-
tých letech minulého století. Skladba jednotlivých odrůd 
byla různorodá, aby nějaké ovoce bylo stále ke konzumu, 
což bylo v té době pro výživu početných rodin nutností. 
Páni kluci měli velice dobře zmapovány zahrady, kde je co 
právě zralé. Nejvíce se ve Valchově rozvíjelo ovocnářství 
v době mezi světovými válkami. Na pozemku hned 
v sousedství domovního čísla 6 (dále jen d.č.) si boskovický 
zahradník pan Lebiš, který měl za manželku dceru majitele 
pozemku, zřídil ovocnou školku a svými výpěstky zásoboval 
široké okolí. Důkazem toho jsou dosud značně přestárlé 
jabloně na tomto pozemku a k vidění jsou ještě na několika 
zahradách v obci. V té době se se velmi rozšířilo vysazování 
sadů na polích. V zadních Oulehlích majitelů d.č. 6, 38, 41, 
58, 60. V Březinách d.č. 38, v horních Oulehlích d.č. 26. 
V Kopaninách d.č. 81, na Horce d.č. 12, Nad němčickou d.č. 
19 a 50. Za humny d.č. 26, 12, 15, 16, na Orlově d.č. 11, 
Nad školkou d.č. 70, v Dolině pak sad třešňový d.č. 6, pod 
mlýnem d.č. 18, nade mlýnem d.č. 9. Tento sad, i když vysá-
zen na skále třešněmi s mezisadbou angreštu a rybízu díky 
stálému ošetřovateli, odborníku, byl ukázkou toho, jak se 
ovocný strom i v tak nepříznivém prostředí majiteli odvdě-
čí. Jediný sad, který vlastnila obec s několika málo stromy, 

byl tam, kde je dnes zástavba pod bývalým kravínem, třeš-
ně kolem cesty a za potůčkem k Pastvisku, švestky mezi 
potokem a náhonem vody do mlýnského rybníka. Jednotli-
vé stromy byly obcí za přijatelné ceny nabízeny občanům 
k očesání. Majitel pozemku, který u svého pole měl větší 
mez ji osadil ovocnými stromy. Po kolektivizaci zemědělství 
sady, které zabraňovaly zcelování pozemků, byly vykáceny. 
V 80-tých letech minulého století se založil svaz zahrádkářů 
a byla zřízena zahrádkářská kolonie za Skalkou a po roce 
1990 pro restituční nároky zrušena, tím také zanikl svaz 
zahrádkářů. Zahrádkáři v té době uspořádali výstavu ovoce 
a zeleniny v kulturním domě, na které byly ke spatření od-
růdy novější i velmi staré. Raritou bylo jablko krajové, poz-
ději nazvané Bílé zimní tafetové a odrůda Zoraj – jablko 
velké červené, velice krásné, avšak chuti nevalné, vystave-
né majitelem d.č. 6. Rouby tohoto jablka dovezl z 1. Světo-
vé války z daleké Rusi a tuto bezejmennou odrůdu tak po-
jmenoval pan Lebiš. 

 U našich předků si ovocný strom požíval zvláštní 
úcty. Byl to symbol plodnosti, lásky a něžnosti. Pod ovocné 
stromy umisťovali jednoduché lávky k odpočinku po namá-
havé celodenní práci, ovocný strom bylo věčné téma básní-
ků. Co úcty a citu je obsaženo v těchto verších, které před-
kládám: 

Starou jabloň v sadě máme, 

jablek má až sněť se láme. 

Pod jabloní stín tak chladí, 

sázel ji náš děda v mládí. 

Dědoušku náš, dobře spěte 

Vaše jabloň co rok kvete 

a když z jara bílá květem 

jak Vy byste žehnal dětem. 

Vylez na mne, otrhej mne, jenom 
mne neuraz, 

dám ti úrodu napřesrok zas 

Ovocné stromoví tvořil a tvoří kolorit vesnice, v době květu 

nabízí nevšední krásu každý strom, pohledem i malého ná-

vrší na naši obec v době plného květu lze spatřit mozaiku 

všech barev, kterou vytvoří jen příroda. Je velká škoda, že 

barev z této mozaiky za poslední snad čtyři století značně 

ubylo. 

    Napsal Jiří Musil 



Valchov jako značka 
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výběr z příspěvků  

Přispějte i vy svými vzpomínkami do 

projektu „Valchov jako značka“, re-

cept, který poskytnete bude zveřej-

něn a pomůže udržet místní tradice a 

možná i uvědomit si hrdost na místo 

odkud pocházíte. 

DOBROU  

CHUŤ! 

Vepřové koleno pečené na černém pivě 

1 ks vepřového kolena  Na pastu: 

1 cibule 

1 lžíce sádla 

150 ml černého piva 

 

Očištěné koleno omyjeme, osušíme, podélně rozkrojíme, vykostí-
me, vykrojíme šlachy a maso rozprostřeme do podoby plátu. Z 
černého piva, česneku utřeného s trochou soli, mletého kmínu a 
hořčice připravíme pastu, kterou potřeme maso. Plát stočíme,  
zajistíme  potravinářským provázkem a roládu necháme do dru-
hého dne odležet. Na rozehřátém sádle osmažíme nadrobno na-
krájenou cibuli, vložíme roládu z kolena a prudce ji ze všech stran 
opečeme, ztlumíme plamen a maso podlijeme polovinou piva. 
Dáme do předehřáté trouby a zvolna pečeme dokud není maso 
měkké za občasného přelévání výpekem a zbývajícím pivem. Po-
dáváme s bramborovou kaší a kysaným zelím.  

2 lžíce černého piva 

1 lžíce ostřejší hořčice 

1 stroužek česneku 

mletý kmín, sůl 

Od paní Jarky Šonové jsem si odnesla inspiraci na jednoduchá a levná jídla. Určitě je všichni znáte, ale možná jste je již delší 
dobu nevařili. Zkuste si je připomenout, třeba k večeři ve všední den a zavzpomínat  tak na dětství, jako já na babičku Elišku. 

Šulánky s makem  

Oloupeme, nejlépe den předem uvařené bram-
bora ve slupce, které nastrouháme na jemném 
struhadle. Přisypeme hladkou mouku s trochou 
soli, asi tolik, aby těsto bylo vláčné. Z těsta vy-
tvarujeme váleček o průměru asi 3 cm, ukrajuje-
me kousky, ze kterých válíme šulánky. Šulánky 
potom vkládáme do vroucí osolené vody a vaří-
me. Hotové jsou tehdy, jakmile vyplavou na po-
vrch. Vybereme je děrovanou naběračkou a po-
dáváme posypané mletým mákem s cukrem a 
přelité rozpuštěným máslem. 

Mličná polivka 

Do vařícího mléka zavaříme 
polévkové nudle nebo dro-
bení. Drobení připravíme 
z rozkvedlaného celého vej-
ce s troškou soli a z hrubé 
mouky. Připravíme tužší 
těsto, které strouháme a na 
volné ploše necháme mírně 
usušit. Po té zavaříme do 
horkého mléka. Polévku 
osolíme a podáváme. 

Bramboráky  

Syrové brambory oloupeme a nastrouhá-
me na jemném struhadle. Přidáme majo-
ránku, třený česnek, pepř, vše dle chuti, 
vejce a zahustíme hladkou moukou. Těs-
to musí být řidší. Na dobře rozpálené 
pánvi smažíme na tuku (olej nebo sádlo) 
bramboráky dozlatova. Přebytečný tuk 
necháme odsát na papírovém ubrousku 
a podáváme. Paní Šonová doporučuje 
ochutnat i potřené tatarskou omáčkou.  
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Okénko pro děti 

Velikonoční příběh 

 Nedělního rána, tři dny poté, co byl Ježíš ukřižo-

ván, se ženy vydaly k hrobu s vonnými mastmi. Chtěly 

jimi potřít jeho mrtvé tělo. Když přišly ke hrobu, uviděly 

odvalený kámen. Velmi se polekaly, protože u hrobu 

uviděly stát muže v oslnivě bílém oblečení. Byl to však 

anděl a řekl jim: „Nebojte se! Vím, že hledáte Ježíše. Ne-

ní tady. Vstal z mrtvých! Běžte a řekněte o tom jeho 

učedníkům.“ Anděl ještě vzkázal učedníkům, aby se vy-

dali do Galileje, tam že se setkají s Ježíšem. Ženy se roz-

běhly zpět do města a vše učedníkům s radostí pověděly.  

 Učedníci si nejdříve mysleli, že si ženy vymýšlejí 

a nechtěli jejich slovům uvěřit. Přesto se nakonec Petr a 

Jan rozběhli ke hrobu, aby se na vlastní oči přesvědčili. 

Jan byl rychlejší, ale do hrobu zatím jen nakoukl. Až když 

přiběhl i Petr, vstoupili spolu dovnitř a uviděli, že ženy 

mluvily pravdu. Uviděli jen složené plátno a roušku, do 

nichž bylo zabaleno Ježíšovo mrtvé tělo. Petr a Jan se 

vrátili k ostatním učedníkům a potvrdili jim, že všechno, 

co jim ráno ženy řekly, je pravda. Přesto byli učedníci 

plni strachu. Báli se lidí, kteří Ježíše dali ukřižovat, aby 

neublížili i jim. Proto byli schovaní v domě a pro jistotu si 

i zamkli dveře. Jistě přemýšleli a povídali si o událostech, 

které prožili.   

 Když nastal večer, učedníci se v jednu chvíli vel-

mi polekali. Přestože dveře byly zamčené, stál mezi nimi 

Ježíš. Řekl jim: „Pokoj vám!“ Učedníci si nejdříve mysleli, 

že je to duch a báli se, ale Ježíš je přesvědčil, že mezi ni-

mi stojí živý a opravdový. Poté jim vysvětlil, co všechno 

znamenají události, které se v posledních dnech staly a 

vysvětlil jim, že to vše je součástí Božího plánu na zá-

chranu všech lidí. Přislíbil jim také jako posilu Ducha sva-

tého. Potom od nich Ježíš zase odešel. Jeden z apoštolů, 

Tomáš, mezi nimi v tu chvíli nebyl. Když se vrátil, učední-

ci mu o všem vyprávěli. Říkali: „Viděli jsme Pána.“ On jim 

ale vůbec nevěřil a řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou 

stopy po hřebech a dokud do nich nevložím prst a svou 

ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“  

 Za týden byli zase všichni učedníci spolu v míst-

nosti a Ježíš k nim opět vešel zavřenými dveřmi a řekl: 

„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše, aby si sáhl do jeho 

ran a řekl mu: „Nepochybuj a věř!“ Tomáš uvěřil a řekl: 

„Pán můj a Bůh můj!“ Během následujících dnů se Ježíš 

dále setkával s učedníky.  

 Když uplynulo skoro šest týdnů, setkal se Ježíš se 

svými jedenácti učedníky na hoře, kterou jim k setkání 

určil. Tam jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na 

zemi. Jděte do celého světa a všem lidem přinášejte 

dobrou zprávu o tom, že každému, kdo se obrátí a ve 

mne uvěří, budou odpuštěny jeho viny. Křtěte je ve jmé-

nu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je vše, co jsem 

vám přikázal. Poté ho zahalil mrak a učedníci ho již ne-

spatřili.  
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Inzerce 

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, PRODEJ A POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN  
Plovoucí podlahy, PVC, koberce, vinylové podlahy, parkety,  

vyrovnání, stěrkování podkladů,   

renovace dřevěných podlah.  

Poradenství a zaměření zdarma.  

Pavel Jedlička, Nová 396, Ráječko,  
tel: 776 154 480  
e-mail: pavel.jed@seznam.cz  

 

Penzion pro seniory Zlatuška, Dolní 133, 679 11  Doubravice nad Svitavou 
Jsme penzion rodinného typu a poskytujeme služby maximálně 20 klientům. Naše zařízení svým vybavením a atmosférou 
nepřipomíná nemocniční prostředí. Každý klient nalezne v penzionu možnost společenského vyžití, ale zároveň i soukromí. 

Nabízíme: 

 Dlouhodobé zajištění ošetřovatelské péče pro seniory  

 Krátkodobé zajištění ošetřovatelské péče - hlídání seniorů  

 Ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích 

 Stravování – snídaně, obědy, svačiny, večeře 

 Sociálně terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 Citlivý osobní přístup při práci s jednotlivými klienty 

Našim cílem je podporovat uživatele, aby si co nejdéle udrželi soběstačnost a sebeobslužnost v rámci svých možností. Snaží-
me se umožnit seniorům žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí v přirozeném prostředí a v kontaktu 
s rodinou a známými. Osobám osamělým nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a smysluplné vyu-
žití volného času. 

Kontakt: 607 758 218 , 773 995 850                               www.penzionzlatuska.cz 

 

  

Služby finanční poradny, které zahrnují například:  

Informace, jak nenaletět podvodníkům  

Optimalizaci rodinných financí a finančních produktů  

Finanční strategie při plánování Vaší budoucnosti  

Pomoc s oddlužením  

Finanční zajištění rodiny – pojištění osob a majetku  

Zabezpečení na stáří  

Daňovou optimalizaci – využití státních dotací  

Financování vlastního bydlení – úvěry, hypotéky a 
refinancování  

Vytváření finančních rezerv – spoření, vklady, 
investice  

Aktuální informace o reformách  



V nejbližší době slavili nebo budou slavit  

svá životní jubilea tito naši občané: 

  

Společenské okénko 
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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 článcích se podíleli Pavla Vítová, Jiří Musil, Milan Laštůvka. 

S přáním pevné-

ho zdraví, štěstí, 

osobní pohody  

se připojuje ve-

dení obce a zastu-

pitelstvo obce 

Valchov. 

 

  Navždy nás opustili tito naši občané:  

   7. 1. 2013 Pan Václav Hasoň 

 

Přejeme hodně štěstí 

a radosti! 

Paní Anna Laštůvková 

Paní Josefa Chlupová 

Pan Petr Staněk 

Paní Jiřina Matušková 

Paní Marie Vašíčková 

Paní Marie Menšíková 

Pan Miloslav Laštůvka 

Pan Čeněk Menšík 

Paní Alena Hlavinková 

Paní Marie Přikrylová 

Rodina Hasoňova děkuje za projevy soustrasti všem známým, přátelům a valchovským občanům, 
kteří se spolu s nimi rozloučili s jejich drahým zesnulým panem Václavem Hasoněm. 

V tomto období se ve Valchově narodila: 

Ema Gašičová 14. 2. 2013 


