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Úvodní slovo starostky 

 I když jaro letošního roku 
nezačalo podle představ většiny 
z nás, mám na mysli, že je chlad-
né a deštivé, přesto i na této sku-
tečnosti lze najít něco pozitivního. 
Například to, že po výsadbě obec-
ního lesa se nám stromečky lépe 
ujmou. Ale také to, že se můžete 
na chvíli posadit na zápraží či te-
rase a při čaji nebo kávě si přečíst 
co se děje v naší obci, co se budu-
je, opravuje, chystá, ale také co 
projednává na schůzi zastupitel-
stva nebo co nás společně trápí.  
 Na začátek Vás chci infor-
movat o všech možných omeze-
ních, které Vás mohou v této 
chvíli ve Valchově potkat. Už dří-
ve se zastupitelstvo obce rozhod-
lo, že by bylo záslužné zateplit 
budovu mateřské školky. Hledali 
jsme vhodný zdroj spolufinanco-
vání, bylo skvělé, že Jihomoravský 
kraj letos po loňské odmlce vyhlá-
sil opět dotační titul Program roz-
voje venkova. Podmínky tohoto 
titulu nepožadují například vypra-
cování energetického auditu, po-
drobnou technickou dokumentaci 
apod., a proto investice vložené 
do zateplení, i za cenu nižší pod-
pory, jsou menší a pro nás zajíma-
vé. Celkově stavba přijde asi na 
500 000,- Kč bez DPH, dotace činí 
30%. Školka, kromě energetických 
úspor, získá i krásnou novou fasá-
du, kterou si po třiceti letech od 
svého otevření jistě zaslouží a bu-
de krásným dárkem 
k narozeninám. Také se prodlouží 

opravená část obce, která naváže 
na v loňském roce realizovanou 
opravu hráze.  
 Dalším omezením budou 
opravy prostranství kolem bývalé 
školy. Stavební firma, která vyhrá-
la výběrové řízení a je s ní pode-
psána smlouva o dílo (M.I.S. Proti-
vanov) započne s pracemi 
v polovině měsíce června. Celkový 
objem prací bude představovat 
asi jeden a půl milionu korun, tře-
tina potom bude hrazena 
z dotace, kterou jsme získali 
z MAS Boskovicko Plus. Podrobně 
jsem se o této akci zmiňovala již 
v minulém Zpravodaji. Zároveň je 
mi líto, že vznikla vášnivá diskuze 
ohledně kácení starých stromů 
právě kolem bývalé školy. Nemys-
lím si, že by kdokoliv mohl mít 
pochybnost, že kácení nebylo řád-
ně povoleno, dokonce na základě 
odborných dendrologických po-
sudků, které nejsou povinné. I 
stromy mají vyměřenu délku své-
ho života a umírají, věřte, že já 
jsem ten poslední, kdo by chtěl 
kácet zbytečně. Slibuji však, že 
v rámci úprav s názvem „Na místě 
setkávání záleží“ v okolí bývalé 
školy budou vysázeny nové 
vzrostlé stromy a ve většině pří-
padů ve stejných druzích. Bude 
také odborně ošetřen křížek před 
školou a celkově plocha nabude 
nového a velmi pěkného vzezření. 
 Co se týká dalších letos 
podpořených žádostí o datace, 
tak kromě knihovny (2x) a zatep-

lení školky, jsme v minulém týdnu 
získali z letošní výzvy MAS Bosko-
vicko Plus 174 000,- Kč na poříze-
ní osvětlení přechodu pro chodce 
i místa pro přecházení, což před-
stavuje 85% celkových nákladů. 
Tato stavba též proběhne 
v letošním roce. Jistě zvýší bez-
pečnost chodců ve Valchově. Nyní 
ještě čekáme na rozhodnutí Rady 
Jihomoravského kraje o příspěvku 
na vybavení naší zásahové jednot-
ky a pracujeme na žádosti o dota-
ci na zalesňování zemědělské pů-
dy, jinými slovy rádi bychom zís-
kali peníze na výsadbu obecního 
lesa. 
 Kromě žádostí o dotace 
zajišťujeme i každodenní chod 
obce, například takové běžné věci 
jako je očkování psů proti vztekli-
ně, svozy nejrůznějších odpadů, 
běžnou údržbu, úklid, sekání trávy 
nebo třeba sbírku použitého oša-
cení. Jsem velmi ráda, že se nám 
z Úřadu práce podařilo získat pe-
níze na další dva pracovníky za-
městnané na obci. Nedovedu si 
představit zvládnout tolik práce 
ve dvou lidech, počítám-li jen pů-
vodní veřejně prospěšné pracov-
níky. Možná by se mohlo někomu 
zdát, že se například sekání trávy 
nebo úklid po obci poněkud zdr-
žel, ale bylo to zapříčiněno vel-
kým objemem prací v lese a při 
jiných akcích. Mohu však 
s jistotou říci, že vše hravě dože-
neme ke všeobecné spokojenosti. 
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Vážení a milí spoluobčané, 



  V 21. týdnu letošního 
roku jsme na obecním úřadě také 
absolvovali dvě důležité kontroly. 
První byla kontrola hospodaření a 
nakládání s obecními prostředky 
ze strany Jihomoravského kraje. 
Výsledkem je Zpráva o výsledku 
hospodaření za rok 2012 obce 
Valchov se závěrem „nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky“.  
 Po ukončení tohoto pře-
zkumu teprve mohl být vyvěšen 
návrh závěrečného účtu obce na 
obou úředních deskách obce. Na 
nejbližším veřejném zasedání za-
stupitelstva tak bude projednán a 
věřím, že i schválen výše uvedený 
závěrečný účet obce Valchov za 
rok 2012. Druhá kontrola se týka-

la čerpání prostředků na vyplácení 
mezd veřejně prospěšných pra-
covníků, neboť se jedná dílem o 
státní peníze a dílem o peníze Ev-
ropské unie. 
 Také zvu všechny občany, 
kteří mají zájem o dění v obci na 
schůzi zastupitelstva obce Val-
chov, která se uskuteční ve čtvr-
tek 13. 6. 2013 v 19.30 hodin 
v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Naše pozvání přijal a zase-
dání se zúčastní i senátor pan Jo-
zef Regec.  
 Mimo všechny uvedené 
aktivity připravujeme i změnu 
územního plánu obce Valchov. 
Územní plán je starý již čtyři roky 
a je třeba vydat zprávu o jeho 

uplatňování, přičemž je více než 
vhodné při této příležitosti zreali-
zovat změnu a zakomponovat tak 
do územního plánu nově vzniklé 
potřeby občanů. Návrh změny 
bude řádně veřejně projednán 
podle všech platných předpisů a 
každý se bude moci k návrhům 
vyjádřit. 
  Na závěr tohoto vydání 
Valchovského zpravodaje bych 
vám všem chtěla popřát lepší ko-
nec jara než doposud, co se poča-
sí týká, pěkné léto plné sluníčka,   
košíky plné hub a litry borůvek, 
načerpání nových sil o dovolených 
a prázdninách a osobní pohody. 
   
  Jindra Brožová  
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Fotografie ze startu letošního závodu Valchovský Kameňák 



Jednání zastupitelstva obce  

 

Na 18. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

    inventarizace obecního majetku za rok 2012 

    zadávací řízení na dodavatele stavby „Na místu setkávání záleží“ 

    žádost o odkoupení pozemků 

    podání žádostí o dotace na zateplení mateřské školy 

 podání žádosti o dotaci na MAS Boskovicko Plus 

 výstupy z kontroly kontrolního výboru 

 obecní les 

 

Jednání  

ZO  

č.18 

14. 3. 

2013 

 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, výstražné informace, jiné 
zprávy z obce, apod. zaregistrujte svoji adresu na OÚ. Stačí zaslat na adresu obec@valchov.cz větu „Ano, chci informace“ ne-
bo přímo odeslat formulář na úvodní straně webu obce a 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 13. 6. 2013  

v 19.30 hodin  

v zasedací místnosti  

obecního úřadu 

Účast na jednání přislíbil
 pan senátor  

Jozef Regec 

PROGRAM: 

 zahájení 

 kontrola plnění úkolů 

 Závěrečný účet obce Valchov za rok 2012 

 Výsledek hospodaření MŠ za rok 2012 

 rozpočtové opatření 2/2013 

 žádost o prodej pozemku 

 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 – úterý a čtvrtek 17.30 hodin v místní knihovně. 

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

ODPADY 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů  a poplatek ze psů, pro ty, kteří ještě nezaplatili, 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 bylo nutné uhradit jednorázově k 31. 
březnu, 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 byla do 31. března.  

Více informací o místních poplatcích naleznete v obecní vyhlášce na www.valchov.cz nebo na obecním 
úřadu. K DOSUD NEUHRAZENÝM POPLATKŮM BUDE ZE ZÁKONA PŘIPOČTENO PROGRESIVNÍ PENÁLE! 

Kontejner na velkoobjemový odpad 

Kontejner na velkoobjemový odpad ve dvoře obecního úřadu je otevřen každou sobotu mezi 11 a 12 ho-
dinou. Dodržujte, prosím, pokyny toho, kdo má u kontejneru službu. 

Nebezpečný odpad  

Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhl v měsíci květnu 2013, další termín je plánován na období 
září/říjen 2013. O této skutečnosti budete včas informováni. 

Tříděný odpad - sklo, papír, plasty, nápojové kartony 

Barevné kontejnery určené pro tříděný odpad jsou umístěny na třech stanovištích v obci - u prodejny Jed-
noty COOP, u sokolovny a na Přísadniskách u Hlavinkového.  

Třiďte odpad - není to zbytečné! 



H e r n a  t e c h n i c k ý c h  s o u v i s l o s t í  V a l c h o v  
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 Ve Valchově byla 13. dubna 
2013 od 10 do 17 hodin otevřena nová 
Herna technických souvislostí pro všech-
ny, kdo mají zájem o vědu a techniku 
(například rodiče či prarodiče s dětmi). 
Ve spolupráci s valchovským občanem a 
profesorem VUT Pavlem Ošmerou jsme 
na místním obecním úřadě připravili pro-
stor, kde si mohou malí i velcí vyzkoušet 
různé technické pokusy a pochopit tak 
principy například běžně používaných 
přístrojů, proč drží pohromadě oblouko-
vá vazba, jak funguje statická elektřina, 
kde všude používáte fyziku, chemii, pros-
tě vědu, aniž byste si to uvědomovali. U 
každého principu se příchozí také dozvě-
dí, kde je prakticky využit – jestli při stav-
bě dopravních mostů nebo třeba ke sta-
bilizaci polohy letadel. Při prvním otevře-
ní navštívilo Hernu asi 150 zájemců a 
přišla se podívat i místostarostka města 
Boskovice paní Vítková nebo návštěvníci 
z Francie 

 V sobotu 13. 4. 2013 pokračova-
la aktivní Herna přednáškou profesora 
Ošmery v klubovně hasičů v bývalé škole, 
kde povídal o své vědecké práci a přiblížil 
příchozím, jak na svoji velice zajímavou 
vírovou teorii přišel. 

 Další otevření pro širokou veřej-
nost bylo zajištěno opět v sobotu, tento-
krát 18. 5. 2013. Návštěva sice nebyla tak 
početná, o to déle se však vědychtiví 
zájemci v Herně zdrželi a hlavně přišlo 
více valchovských. Předvedeny byly další 
nové pokusy a exponáty, které při ote-
vření nebyly k vidění. Příští možnost zaví-
tat do Herny bude ještě v červnu. 

 Herna také přivítala předem 
dohodnuté návštěvy z okolních škol, na-
příklad ze Základní školy Boskovice nebo 
Gymnázia Boskovice a dokonce i některé 
renomované odborníky z vědeckých kru-
hů. Po dohodě na obecním úřadě je mož-
né si domluvit termín návštěvy bez ohle-
du na běžnou otvírací dobu.  

 Podle zájmu usuzujeme, že vy-
budování Herny bylo dobrým nápadem a 
o vědu a techniku je zájem napříč gene-
racemi. A jak tato myšlenka vznikla? Spo-
lečným nápadem valchovské starostky, 
která již dříve chtěla podpořit technické 
myšlení a zájem o vědu dětí a mládeže  
(snaží se o to také v rámci různých akcí 
ve valchovské knihovně) a profesora 
Ošmery, který dal k dispozici svoji celoži-
votní sbírku technických zajímavostí a 
drtivou většinu pokusů sám demonstru-
je. Je třeba ještě připomenout, že obec 
Valchov se na projektu nepodílela žádný-
mi finančními prostředky z obecního 
rozpočtu. Všichni dobrovolníci při její 
přípravě pracovali zdarma. Více najdete 
na stránkách http://www.valchov.cz/
herna-technickych-souvislosti/. Nebo na 
stránkách profesora Pavla Ošmery 
http://www.pavelosmera.cz/. Přijďte se 
také podívat. 
 

http://www.valchov.cz/herna-technickych-souvislosti/
http://www.valchov.cz/herna-technickych-souvislosti/
http://www.pavelosmera.cz/


Č e r n á  h o d i n k a  
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 2. valchovská černá hodinka a posezení při svíčkách v rámci 

akce Hodina Země 60+ se uskutečnilo 23. 3. 2013 v Osvěžovně ve škole. 

Hostinský i hosté spolu připravili občerstvení, které se podávalo zdar-

ma, zábava se rozproudila a zhasnuto zůstalo až do konce otevírací 

doby. Obec Valchov se k happeningu připojila vypnutím veřejného 

osvětlení od 20.30 do 21.30 hodin. Valchov tak vyjádřil svůj postoj k 

zachování trvale udržitelného rozvoje. Děkujeme.   

Č a r o d ě j n i c k ý  p r ů v o d   

 V úterý 30. 4. 2013 vyrazilo 
asi 50 čarodějnic od Hlavinkového na 
hřiště v Borkách. Na cestu byly vyba-
veny košťaty a Leteckým průkazem. 
Průvod prošel celou obcí, na hřišti pak 
následovaly soutěže, třeba v letu na 
koštěti nebo vrhání pavouků a žab.  
 Po čarodějném zaklínání byla 
slavnostně spálena čarodějnice a ote-
vřela se tak pomyslná brána nastupu-
jícímu květnu.  
 Každá kouzelná bytost obdr-
žela certifikát, který platí rok, přesně 
do dalšího čarodějného reje. Občer-
stvení bylo samozřejmostí, jako vždy. 
Dětem však nejvíce chutnal kouzelný 
lektvar z pravého nefalšovaného kotlí-
ku.  
 Na výletišti se současně sta-
věla májka, kterou měli na „svědomí“ 
hasiči.  
 Akce měla veliký úspěch a 
všichni, kteří přišli, se výborně bavili. 
Děkujeme pořádající knihovně, TJ 
Sokol, obci Valchov i čarodějnicím :-). 
 

ČÁÁÁÁRY, MÁÁÁÁÁRY, FUK! 

V a l c h o v s k ý  K a m e ň á k  

V sobotu 20. 4. 2013 se jel první závod 
Poháru Drahanské vrchoviny Valchovský 
Kameňák 2013. Již tradičně se jedná o 
časovku do vrchu po trase „staré boskov-
ské“. Ještě pár dní před samotným závo-
dem měli organizátoři plnou hlavu sta-
rostí, neboť po letošní urputné zimě na 
trati ležel sníh a led. Nakonec ale vše 
dobře dopadlo, byla sice trochu zima, 
sníh však zmizel a dokonce ani nepršelo. 
Organizátoři, jako vždy, připravili vše 
perfektně a do nejmenších detailů. 
Vzhledem k chladnému počasí a rozblá-

cené trase se na startovní listinu zapsalo 
celkem 101 závodníků. Je to sice méně 
přihlášených než v loňském ročníku, ale i 
tak účast velká. Závodilo se v devatenácti 
kategoriích. Výsledkové listiny i fotogra-
fie jsou umístěny na http://
www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-
z-akci/rok-20132/valchovsky-kamenak-
20-4-2013/.  
 Stánek s novým provozovate-
lem se skvěl čistotou, nabídka občerstve-
ní byla pestrá a usměvavá obsluha nene-
chala nikoho na pochybách, že ve Val-

chově jsou všichni vždy vítáni. Věříme, že 
závodníci i jejich realizační zázemí byli ve 
Valchově spokojeni. Děkujeme organi-
začnímu týmu v čele s rodinou Pepy Ba-
ráka - ředitele závodu a Zdeňka Přikryla - 
hlavního pořadatele za obec Valchov, 
všem sponzorům a ostatním dobrovolní-
kům. 
 Dovolujeme si všechny pozvat 
na další dva závody - Valchovský Drtič - 
maraton 50 (14. září 2013) a Velkou cenu 
Valchova (15. září 2013) a také na ostatní 
závody Poháru Drahanské Vrchoviny.  

http://files.valchov.webnode.cz/200070874-64ca165428/trasa%20kame%C5%88%C3%A1ku%202013.jpg
http://files.valchov.webnode.cz/200070873-329913392c/Valchovsk%C3%BD%20kame%C5%88%C3%A1k-A4%2C%202013_rozpis.pdf
http://files.valchov.webnode.cz/200070873-329913392c/Valchovsk%C3%BD%20kame%C5%88%C3%A1k-A4%2C%202013_rozpis.pdf
http://www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-z-akci/rok-20132/valchovsky-kamenak-20-4-2013/
http://www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-z-akci/rok-20132/valchovsky-kamenak-20-4-2013/
http://www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-z-akci/rok-20132/valchovsky-kamenak-20-4-2013/
http://www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-z-akci/rok-20132/valchovsky-kamenak-20-4-2013/
http://www.pohardrahanskevrchoviny.cz/
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 Přečtěte si, jak se momentálně 
pracuje v obecním lese, kterého obec 
Valchov vlastní asi 12 hektarů. 
 Na podzim roku 2012 proběhla 
těžba části obecního lesa v Borkách nad 
sokolovnou. Dřevo bylo řádně zaevidová-
no a odprodáno. Úklid větví zajistili ně-
kteří občané za slib, že na jaře roku 2013 
pomohou při výsadbě nového lesa.  
 V týdnu od 15. 4. 2013 začali 
pracovníci obce čistit plochu od nevhod-
ných náletových dřevin a výmladků po 
těžbě „V Borkách“. 17. 4. 2013 se usku-
tečnilo   pálení klestu a další úklid. Záro-
veň byly ve středu 17. 4.  přivezeny saze-
nice stromů - Borovice lesní a Buku lesní-
ho z certifikované lesní školky ze Svino-
šic, kterou provozují Lesy města Brna, 
a.s. Dovoz stromků zajistil Zdeněk Veselý 
mladší. Sazenice byly odborně založeny v 

zahradnictví Veselých. Pan Zdeněk Vese-
lý starší je ochotně uskladnil.  
 Od čtvrtka 18. 4. 2013 od rána 
se začalo s výsadbou. Odborný dozor 
provádí Josef Procházka z Ludíkova, který 
jako polesný v důchodu celé problemati-
ce velmi dobře rozumí. Skladba lesa byla 
odborným lesním hospodářem stanove-
na na 70 % Borovice lesní a 30 % Buku 
lesního. Ve čtvrtek se přišli od rána popa-
sovat se sázecím rýčem, motykou či 
krompáčem následující brigádníci: Jarka 
Šonová, Dobra a Jiří Přibylovi, Jiří Korec, 
Mirka Krejčířová, Vendula Svěráková, 
Mirek Šrom, David Pluháček, Jindra Bro-
žová. Odpoledne, po příchodu ze zaměst-
nání pak dorazily čerstvé posily z Ludíko-
va: Josef Procházka, Václav Procházka, 
Petr Novák a Petr Šindelka, kteří jsou 
členové Honebního společenstva Val-

chov. Z valchovských přišli pomoci Pavel 
Ošmera, Karel Vrána, Radim Pavlíček st. i 
Radim Pavlíček ml., Václav Hasoň, Tomáš 
Kalik, Lenka Hasoňová. Občerstvení pro 
unavené brigádníky zajistil Staňa Dokou-
pil. 
 V pátek, i když jsme chtěli po-
kračovat s výsadbou od rána, to nebylo 
možné, neboť hustě pršelo. Pro čerstvě 
zasazené stromky to však bylo to nejlep-
ší. Odpoledne déšť polevil a Jirka Korec 
vyprovokoval dokončení práce. Od 16 
hodin byli znovu svoláni dobrovolníci. 
Sázet přišli: Jiří Korec, Dana a Jarda Ma-
tuškovi, Mirka Krejčířová, Vendula Svěrá-
ková, Mirek Šrom, David Pluháček, Jindra 
Brožová. O něco málo později se připojili 
Jirka Vašíček ml., Tomáš Kalik, Petr Chlup 
a Filip Učeň, který rozdělal oheň 
pro opečení párků.    

http://www.valchov.cz/obecni-les/priprava-pred-vysadbou-17-4-2013/
http://www.lesymb.cz/spravce-lesniho-majetku.html?id=3
http://www.lesymb.cz/spravce-lesniho-majetku.html?id=3
http://zahrada-vesely.webnode.cz/
http://zahrada-vesely.webnode.cz/
http://www.valchov.cz/obecni-les/vysadba-borky-18-a-19-4-2013/
http://www.valchov.cz/obecni-les/vysadba-borky-18-a-19-4-2013/


strana 10  

O b e c n í  l e s  

Voňavá opečená klobáska a pivo nebo 
limonáda přišla k chuti prochladlým a 
zmoklým brigádníkům a zároveň tak 
ukončila první etapu výsadby obecního 
lesa „V Borkách“. 
 Od 17. týdne probíhala příprava 
na sázení lesa v prostoru „Nad Vodár-
nou“. Louka byla vyčištěna od nevhod-
ných náletových dřevin, posečena a na-
chystána pro výsadbu smrčků, buků a 
jedlí. Další sazenice z lesní školky Svinoši-
ce pro obecní les přivezl ve čtvrtek 2. 5. 
2013 Jarda Matuška ml. a Milan Menšík 
je traktorem převezl na místo založení. 
Výsadba v lokalitě "Nad vodárnou" se tak 
mohla zahájit.  
 Sice jsme plánovali brigádu na 
sázení lesa už na pátek 3. 5. 2013, ale pro 
páteční déšť se začalo až v sobotu 4. 5. 
2013 od 8 hodin od rána. Během dne se 
vysadilo 1 000 stromů - smrků a jedlí. Od 
rána přišli pomoci Jarka Šonová, Dáša a 
Šárka Oujezdských, Zdena a Martin Špi-
dlíkovi, Mirka Krejčířová, Vendula Svěrá-
ková, David Pluháček, Staňa Veselý, Mi-
rek Šrom, Jindra, Pepa, Saška a Tedík 
Brožovi. Odpoledne ještě přišli Marta, 
Veronika a Adélka Špidlíkovy a Pavel 
Ošmera. Několikrát se zastavil náš od-
borný dozor Josef Procházka, aby pře-
kontroloval kvalitu práce a musím potvr-
dit, že byl spokojen. Na další dny nám ale 
ještě zbývalo 3 500 stromků.   
 Další práce na výsadbě nového 
lesa proběhly v pondělí 6. 5. 2013. Po-
moci přišli Jarka Šonová, Anna Pavlíčko-
vá, Josef Barák, Mirka Krejčířová, Vendu-
la Svěráková, Jindra Brožová, Mirek 
Šrom, David Pluháček, Lukáš Kozubek a 
Lukáš Nečas. Tento den se vysadilo 850 
smrčků. 
 V úterý 7. 5. 2013 se odpoledne 
ošetřovaly vysazené jedle přípravkem 
proti okusu zvěří.    
 Středa 8. 5. 2013 opět patřila 
práci na výsadbě, podařilo se vysadit 
1150 smrků. Všichni zúčastnění byli po 
práci unavení, ale legraci a špičkování si 
nikdo nenechal ujít. Od rána sázeli Dáša 
Oujezdská, Věra Vašíčková, Hela a Josef 
Barákovi, Staňka a Mirek Šromovi, Radi-
mové Pavlíčkovi, Mirek Chlup, Zdena a 

Martin Špidlíkovi, Jindra Brožová, odpo-
ledne přišly čerstvé síly - Vendula Svěrá-
ková, Václav Hasoň, Marta, Veronika a 
Adélka Špidlíkovy a Petr Menšík. Nad 
vším bedlivě bděl Josef Procházka. 
 Čtvrtek 9. 5. 2013 a pátek 10. 5. 
2013 se sázelo "V Sekerkách". Byl vyčiš-
těn další pozemek a vysazeno dalších 
více jak 400 stromů. Pomáhali Jarka Šo-
nová, Anna Pavlíčková, Mirka Krejčířová, 
Vendula Svěráková, Mirek Šrom a v pá-
tek Pavel Ošmera. 
 Na sobotu 11. 5. 2013 byla při-
pravena brigáda na výsadbu lesa "Nad 
Kravínem", bohužel kvůli dešti se neko-
nala. "Nad Kravínem" se dosazovalo do 
vzrostlého lesa, tam kde bylo větší místo 
po napadení stromů kůrovcem. Jednalo 
se o 300 sazenic smrku ztepilé-
ho. Zároveň ve stejné lokalitě proběhla 
probírková těžba. Dřevo bylo řádně evi-
dováno a odprodáváno.   
 14. a 16. 5. 2013 pokračovaly 
práce na výsadbě lesa na dalších částech 
obecního lesa - holiny po kůrovci "Ve 
Žlebě". V sobotu 18. 5. 2013 bylo zasáze-
no posledních 100 kusů smrčků "V Seker-
kách". S pracemi přišli pomoci Jarka Šo-
nová, Anna Pavlíčková, Mirka Krejčířová, 
Vendula Svěráková, Mirek Šrom, oba 
Radimové Pavlíčkovi a David Pluhá-
ček. Celkem bylo vysázeno téměř 9 000 
stromů, jako základ nového lesa. Dalších 
1 000 buků a zhruba 500 modřínů ještě 
bude třeba dosadit na podzim.   
 A protože o vysazené stromky je 
třeba se dobře starat, aby se investice 
vložená do lesa jednou vrátila začalo se 
již s opatřeními proti okusu zvěří a ochra-
nou proti dalším škůdcům. 
 28. a 29. 5. 2013 se podařilo 
postavit oplocenku "V Sekerkách" jako 
další opatření k ochraně stromků před 
okusem zvěří.  Zároveň bylo provedeno 
první obžínání trávy kolem nově vysaze-
ných borovic a buků "V Borkách" a ná-
sledně byly ošetřeny proti škůdcům 
(Klikoroh borový). 
 Není to však konec prací, 
o mladý les bude třeba pečovat, ještě 
mnohokrát obžínat trávu, která by mohla 
malé stromky přerůst, zajistit další ochra-

nu proti škůdcům a okusu zvěří a později 
dělat prořezávky. Také bude nutné 
stromky ochránit před nenechavci. 
 Nejenom samotná fyzická práce 
v lese, ale i administrativní záležitosti 
ohledně vyřízení nových lesních pozem-
ků je velmi složité a náročné. Možná bys-
te ani nevěřili kolik institucí je vznikem 
nového lesa dotčeno a je třeba s nimi 
jednat. A je to ještě více úřadů a agentur, 
pokud hodláme v souvislosti s lesem 
požádat o dotace na výsadbu. Zatím se 
nám však naše úsilí vyplácí a věříme, že 
vše dobře dopadne a nějakými dotačními 
penězi odlehčíme obecnímu rozpočtu. 
Peníze investované doposud do obecní-
ho lesa pocházejí z prodeje vytěženého 
dřeva, takže se dá s  říci, že les si sám na 
sebe zatím vydělal. 
 Hlavní nápor prací, mám na 
mysli samotné sázení a rychlou stavbu 
oplocenky, je za námi a tak jsme mohli 
brigádníkům a všem, kteří měli co do 
činění s obecním lesem poděkovat. 
 Dohodli jsme se se sokoly, že 
jako poděkování za práci uspořádáme 
menší posezení s občerstvením. Termín 
byl dohodnut na sobotu 25. 5. 2013. 
můžu potvrdit, že tak vydařenou a vese-
lou akci si všichni užili. Soudím tak z ohla-
sů zúčastněných brigádníků. Kýta pečená 
na grilu, pivo, limonáda, čaj a káva, to 
vše bylo na účet obce. Přesto to byla 
zanedbatelná částka oproti tomu, pokud 
by se les vysazoval dodavatelsky firmou. 
A navíc je dobře, že se ještě dokáže hod-
ně lidí domluvit, pomoci, udělat něco pro  
obec, pro les, pro sebe i příští generace a  
stmelit kolektiv.  Počasí na závěrečnou 
„dodělnou“ sice nebylo ideální, byla zi-
ma, občas přešla přeháňka, ale objevila 
se i duha. A možná právě krásná duha 
nad Valchovem by mohla být symbolem 
společně vykonaného díla s přáním vše-
ho dobrého novému lesu.  
 Ještě znovu, víc a mnohokrát 
bych chtěla poděkovat všem, a bylo to 
více než 50 lidí (jistě nejsou všichni v 
článku uvedeni) za jejich práci a ochotu.  
Nezbývá než dodat: 

 

LESU ZDAR! 



Knihovna 

 Valchovská knihovna neustále 
báječně pracuje a pro svoje návštěvní-
ky pořádá mnoho zajímavého. Dobro-
družná plavba po Atlantiku s panem 
Hartlem na „jeho“ plachetnici s ná-
zvem La Grace předčila všechna očeká-
vání. Poutavé vyprávění a velice zají-
mavé fotografie vtáhly všech 25 pří-
tomných do atmosféry námořníků a 
jejich života na lodi.  

 Tradiční, již VI. velikonoční 
rukodělka, proběhla v přátelském du-
chu plném předjarní pohody v neděli 
24. 3. 2013 v klubovně hasičů. Každý 
kdo přišel si odnesl malované či jinak 
zdobené kraslice, ozdobený perníček, 
pomlázku nebo jinou dekoraci. Díky 
patří nejen paní knihovnici za její super 
aktivní přístup a nadšení, ale také po-
mocníkům ( na organizaci rukodělky se 
podílela celá rodina Kalikova i Hasoňo-
va) a Lucce Raušové, která svými per-
níčky a jejich výzdobou nemá v kraji 
konkurenci.  

 25. 4. 2013 proběhl kroužek 
čtení trochu jinak. Za hezkého počasí 
se děti přesunuly ven, kde po běžném 

čtení knížky, následovalo povídání o 
poskytnutí první pomoci při drobných 
úrazech. Toto téma je velmi záslužné, 
zejména na začátku jara, kdy se větši-
na aktivit dětí přesunuje do přírody. Je 
fajn, že i nejmenší valchovské děti bu-
dou vědět, jak si ošetřit bebínko a ne-
budou mít strach.  

 Poslední úterý v květnu jsme 
se přenesli opět do historie Valchova. 
Povídání a čtení z kronik obce bylo 
poučné a velmi zajímavé. Paní kroni-
kářka Pavla Vítová poutavě četla i ko-
mentovala zápisy v kronikách, podle 
slibu už podruhé. A plánuje se další 
vzpomínkový večer, je totiž třeba znát 
historii a vlastní především. Jenom tak 
si můžeme vážit hodnot a tradic, které 
v naší obci máme. 

 Jednou z největších jarních 
akcí knihovny byl bezesporu pochod 
čarodějnic obcí s následným progra-
mem na hřišti. O tom ale na jiném mís-
tě Zpravodaje. 

 Momentálně se pracuje na 
přípravách Pochodu na Holíkov, který 
se uskuteční v sobotu 8. 6. 2013, sraz 

je ve 13 hodin před knihovnou. 
ve spolupráci s myslivci a soko-
ly si užijeme poučné a zábavné 
odpoledne. Od myslivců se 
můžeme něco dozvědět o pří-
rodě a na konečné – na kopci 
Holíkov budou připraveny sou-
těže, hledání pokladu, táborák 
i s písničkami, opékání a jiné 
občerstvení pro všechny zdar-
ma. Otevřena bude i lesácká 
chata na Holíkově, kterou nám 
společnost MP-Lesy zapůjčila. 
Moc děkujeme. 

 O dalších akcích a 
aktivitách knihovny, jako třeba 
slavnostním ukončení kroužku 
čtení před prázdninami 
s dárkem nebo výletu do mu-
zea budete včas informováni 
na stránkách knihovny http://
knihovnavalchov.webnode.cz/, 
obce http://www.valchov.cz/, 
ve vývěsce obecního úřadu či 

místním rozhlasem. 
 Co se týká další činnosti kni-
hovny musím s potěšením oznámit, že 
jsme byli úspěšní při získání obou dota-
cí. Již potřetí v řadě jsme obdrželi od 
MK ČR příspěvek na pořádání besed, 
přednášek, soutěží a výletů, letos pod 
názvem „Vydejme se za humna“. Ve 
druhém případě se jedná o pořízení 
počítačového programu – výpůjčního 
protokolu, čtečky čárových kódů a 
počítače. V minulém Zpravodaji bylo 
zmíněno, že plná automatizace naší 
knihovny bude přínosem pro všechny 
současné návštěvníky, domnívám se 
však, že takto knihovna získá i nové 
zájemce o půjčování knih. Co přinese? 
Budete si moci knihy prohlédnout, 
objednat, prodloužit výpůjčku, zjistit, 
zda je kniha fyzicky dostupná v polici 
knihovny nebo vypůjčená, a to vše 
přes váš počítač z pohodlí domova 
nebo kanceláře bez ohledu na provoz-
ní dobu knihovny. V neposlední řadě 
automatizace usnadní práci paní kni-
hovnici, vše bude přesné, jednodušší a 
rychlejší. Plná automatizace bude do-
končena v měsíci červnu, přes prázdni-
ny proběhne „zkušební provoz“, věří-
me, že se vše osvědčí ke spokojenosti 
čtenářů i obou knihovnic. Neboť mu-
sím napsat, že Klárka Kaliková je už 
dávno plnohodnotnou a kovanou kni-
hovnicí, která Renatu Kalikovou kdyko-
liv zastoupí. Děkuji oběma za vzorné 
vedení knihovny i pořádání všech, tře-
ba i nejšílenějších akcí :-). 

 A na závěr ještě jednu záleži-
tost bych ráda zmínila. Městská kni-
hovna Boskovice jako metodicky nadří-
zená knihovna a také Moravská zem-
ská knihovna v Brně podporují naši 
kandidaturu v soutěži knihovna roku 
2013. Dovolujeme si domnívat se, že 
se za vše co dělá naše knihovna pro 
občany Valchova, za práci, kterou od-
vádí knihovnice, za prostředí ve kte-
rém sídlí a tak dále, se nemusíme sty-
dět, ba naopak můžeme být inspirací 
pro jiné knihovny na malých obcích. 
Držte knihovně palce, určitě si to za-
slouží! 
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 I když potápění v bazénu byla 
první zkušenost s tímto sportem, po ně-
kolika dnech výcviku to nebylo ono. 
Chtělo to něco nového. Něco, kde nebu-
dou podvodní svět svírat jen čtyři stěny. 
 Vyrážíme tedy do zatopeného 
lomu Leštinka. Žulový lom ležící poblíž 
Chrudimi o rozloze 1 ha a s hloubkou asi 
třiceti metrů je naší další zastávkou. Pří-
prava na sestup je obdobná jako do ba-
zénu. Jen se teoretická část už netýká 
tolik vybavení jako bezpečnosti v novém 
prostředí. Popadané stromy, nízké teplo-
ty, zhoršená viditelnost a nebezpečí de-
komprese, to vše za pár okamžiků proži-
jeme na vlastní kůži. Počasí nám přeje a 
my se soukáme do neoprenů. Na trávní-
ku to jde kupodivu lépe než na betonové 
podlaze bazénu. Cesta k hladině už píše 
první dobrodružství. Veliké polorozpadlé 
dřevěné schody se stávají noční můrou 
pro asistenty, kteří nám pomáhají v jejich 

zdolávání. Poté nás usadí na připravené 
molo, kde si nás berou do parády potá-
pěči. Kvůli zakalené vodě probíhá obléká-
ní výstroje nad hladinou. Je to sice boj, 
jehož odměnou je shození do studené 
vody. Ve výbavě potápěče přibyly rukavi-
ce a potápěčská kukla, jelikož teplota 
vody s hloubkou klesne až na čtyři stup-
ně. Naštěstí už opadají procedury 
s vyvažování, jelikož hodnoty závaží zná-
me z ponorů v bazénu. Pláty olova jsou 
tedy připevněny už před vstupem do 
vody.  
 Neztrácejme tedy čas. Vše po-
třebné už umíme z bazénu, rovnou 
upouštíme vzduch a klesáme pod hladi-
nu. Adrenalin z nového prostředí plní 
krevní oběh a my se nedočkavě rozhlíží-
me po okolí. Dva metry pod hladinou 
dosedáme na betonovou plošinu, kde 
proběhne krátká kontrola výstroje a vy-
vážení. Za minutku je hotovo, vydáváme 

se tedy vstříc novému dobrodružství. 
Viditelnost v malé hloubce je celkem 
dobrá. Plaveme podél stěny pomalým 
tempem, abychom nezvířili usazeniny a 
nesnížili viditelnost. V zarostlém koutku 
spatříme míhající se hejno kaprů, které 
poctíme svou návštěvou. Kupodivu se 
nebojí lidské přítomnosti a nebrání se 
dotyku ruky. Jen si žmoulají ústy a hledají 
něco k snědku.  

 Pokračujeme dále podél stěny, 
kde nás čeká první překážka v podobě 
utopených stromů. Zvýšíme hloubku a 
dáváme pozor na trčící větve, které mů-
žou potápěče zranit nebo poničit výstroj. 
Opět tu nejsme sami. Společnost nám 
dělá krásná štika proplétající se mezi 
stromy. Míří k hejnu okounů ukázat, kdo 
je tu pánem. Klesáme až do hloubky de-
seti metrů. Viditelnost je stále horší, mu-
síme tedy dbát vyšší opatrnosti. Ze skály 
nás pozoruje malý vodník pokuřující faj-

fku s mírným úšklebkem ve tváři. 
V zorném poli náhle spatříme střechu 
zatopené provozovny. Obracíme se a 
míříme na průzkumnou akci. Vplouvá-
me do stavení, ve kterém jsou pone-
chané kompresory, sbíječky a pohon 
k vrátku. Ze srubu také míří nějaké 
dráty ztrácející se v hloubce. Poplavme 
tedy zjistit jejich původ. Strmě klesáme 
až do hloubky pětadvaceti metrů a 
zjišťujeme, že dráty patří ke starému 
elektrickému vedení. Ale to není po-
slední věc. Pociťujeme značný chlad. 
Jsme téměř u dna a teploměr ukazuje 
4,2 stupně. Bohužel v oblasti mezi 
maskou a kuklou nebo rukavicí a kom-
binézou vzniká malá mezera, která 
propouští chladnou vodu. V takovém 
případě máte pocit, jako když vám 
někdo chce uříznout ruku. Chlad pro-
stupuje i přes neopren, ale vzrušením 
z dosažené hloubky v místě chvíli setr-
váváme.    

Potápění na Leštince 
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 Nakonec nás okolnosti donutí stou-

pat nahoru. Již po několika metrech je cítit 

znatelné oteplení okolní vody. Stoupání 

se však nesmí urychlit kvůli nebezpečí 

z dekomprese. Pro posouzení této situace 

používají potápěči malý počítač podobají-

cí se náramkovým hodinkám. Ten zobra-

zuje stávající hloubku, okolní teplotu, 

délku ponoru a patřičná data potřebná 

pro dekompresní zastávky. Tím je myšle-

na doba, kterou musíme strávit v jisté 

hloubce a následnou rychlost výstupu. Při 

ztrátě orientace musíme dbát na to, aby-

chom nestoupali rychleji, než nejmenší 

okolní bublinky vypouštěné při dýchání. 

 Co to vlastně je ta dekomprese? 

Při běžném dýchání se dostává do orga-

nismu plícemi také dusík. Za normálního 

atmosférického tlaku je v lidském těle 

rozpuštěn asi 1 litr dusíku. Krví nasycenou 

z plic, se dusík dostává do tkání, přičemž 

více prokrvené tkáně se sytí rychleji. Pro-

ces vylučování dusíku je opačným k pro-

cesu sycení. Dusík difunduje z tkání do 

krve a vylučuje se v plicích. Například v 

tukových tkáních je rozpuštěno pětkrát 

více dusíku než ve vodnatých tkáních. 

Doba nasycení organismu potápěče dusí-

kem je závislá na tlaku, při kterém toto 

sycení probíhá. Při sestupu se prudký 

nárůst tlaku neprojeví nijak škodlivě. Při 

výstupu však může dojít k příliš velkému 

poklesu okolního (parciálního) tlaku v 

poměru k celkovému tlaku rozpuštěných 

plynů v těle potápěče. Dojde pak k vylu-

čování plynů formou bublinek do krve 

potápěče. Při určitém množství a velikosti 

těchto bublinek dochází k dekompresní 

nemoci. Příznaky dekompresní nemoci se 

obvykle projevují brzy po ukončení sestu-

pu. V lepším případě přicházejí celkové 

bolesti, či bolesti končetin a hlavy, závratě 

a extrémní únava. V tom horším pak zvo-

nění v uších, ztráta sluchu, poruchy zraku, 

ochrnutí, embolie, kolaps, bezvědomí 

nebo i smrt.  

 První etapou léčby je navrácení 

potápěče do prostředí s dostatečně vel-

kým tlakem. Většinou se jedná o přetlako-

vou komoru. Zvýšeny tlak přinese zpravi-

dla velkou úlevu, zmizí většina potíží, ně-

kdy všechny. Po uvedení do přetlaku mů-

žeme rovněž začít provádět ostatní ošet-

ření. 

 S výstupem nahoru tedy příliš 
nespěcháme. Plaveme asi do hloubky 
patnácti metrů. Ze skály trčí obrovské 
sbíječky zanechané těžaři. Prohlídka na-
dále odhaluje zatopené koleje, na nichž 
stojí rezavé vozíky pro přepravu žuly. Tam 
nás také vítá veliký bílý sumec.  
 Ani jsme se nenadáli a nízký tlak 
v lahvi nás nutí k cestě zpět. Doplaveme 
k žulové stěně, podél které se navracíme 
k molu. Utopené stromy nás ujistí u 
správnosti cesty. Cestou zpět zamáváme 
vodníkovi, podrbeme kapry, až doplave-
me k molu, kde nás nedočkaví asistenti 
vyloví jako ryby.  
 Už jen ze sebe rychle sundat 

neopren a obléci něco teplého. I když 
vám to pod vodou nepřipadá, tělo hezky 
prochladne. U piva na sluníčku vstřebává-
te všechny zážitky z podvodního světa a 
těšíte se na další ponor. Dva ponory za 
den dají hezky zabrat. Energii pak doplňu-
je každý po svém u večerního táboráku. 
K naší radosti nás poctil svou návštěvou 
herec a milovník potápění Miroslav Vlady-
ka. 

 Poděkování:  OS Restart, Cen-
trum Paraple (organizace a financování 
projektu ), Orca diving s.r.o. (zapůjčení 
části potápěčské výstroje) a asistentům za 
zprostředkování nezapomenutelného 
zážitku. 

 Pokud chcete podpořit naše 
projekty darem nebo příspěvkem, po-
třebné informace naleznete na našich 
stránkách  - Bankovní spojení: 
2700208960/2010.   

Za Vaši pomoc děkujeme.                                                                                                                                                  
Za Občanské sdružení  

Život na dvě doby  

Milan Laštůvka.  

www.zivotnadvedoby.cz 

http://www.zivotnadvedoby.cz


 Jednotka a její členové neustá-

le zajišťují úkoly spojené nejen s prací 

hasičů, ale i s prací na obci. V souvislosti 

s realizací projektu Na místu setkávání 

záleží, provedli kluci kácení starých, 

nemocných a proschlých stromů kolem 

bývalé školy. Práce zvládli naprosto pro-

fesionálně a perfektně a věnovali jí, 

včetně úklidu čtyři dny. Tato činnost má 

i další rozměr, nová ruční motorová 

řetězová pila je dobře využita a pořízení 

pily bylo dobrou investicí.  

 Když už hovořím o využití pily, 

musím jedním dechem dodat, že se s ní 

pracovalo téměř měsíc v obecním lese, 

kde hasiči z jednotky také pomáhali, ať 

už při úklidu, pálení klestí nebo samot-

ném sázení lesa. Minulý víkend na žá-

dost obce prověřovali propustnost deš-

ťového svodu a kanalizace na budově 

mateřské školy. Tento problém vyvstal 

při opravě fasády budovy školky.   

 Z „hasičských“ činností proved-

li cvičnou jízdu, přezkoušení dýchací 

techniky, přezkoušení radiostanic, 

zkoušku čerpadel a zajistili kontrolu 

sirény. Vše tak, aby v případě potřeby 

při nenadálé události fungovalo vše bez 

nejmenších problémů. V průběhu jara 

se též uskutečnilo školení velitelů JSD-

HO a chystá se školení všech členů zása-

hové jednotky.  

 Rychlost a přesnost zásahu 

závisí, kromě připravenosti lidí a techni-

ky, také na dostupnosti informací, proto 

funguje internetový portál Jihomorav-

ského kraje KRIZPORT, kde je možné si 

mnoho důležitých informací opatřit. 

Využívají je zejména profesionální jed-

notky, a to i ve vztahu k řízení dobrovol-

ných jednotek obcí. Proto byly na portál 

zavedeny i údaje týkající se zdrojů po-

žární vody ve Valchově, samozřejmě po 

přezkoušení jejich parametrů. Kontrolu 

provedla Vodárenská a.s., jako provozo-

vatel vodovodního řadu v obci.  

 Chtěla bych touto cestou podě-

kovat aktivním členům naší jednotky za 

jejich práci a pomoc, kdykoliv je o to 

vedení obce požádá, není to v dnešní 

době samozřejmost. Na oplátku se obec 

o svoji zásahovou jednotku také vzorně 

stará, z rozpočtu obce jdou na zajištění 

všech potřeb nemalé peníze a je podána 

žádost o dotaci ve výši asi 110 000,- Kč 

na vybavení JSDH věcnými prostředky, 

například zásahovými obleky, svítilnami, 

rozšířením počtu radiostanic apod. Pev-

ně věřím, že naše žádost bude úspěšná.   

Mateřská škola 
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 V naší školce se stále něco dě-

je. Pořádalo se velikonoční tvoření, be-

sídka ke dni matek s nacvičeným pro-

gramem a předáváním dárečků, které 

děti maminkám samy vyrobily. Několi-

krát děti navštívily divadelní představe-

ní, vyrazily na výlet do dinoparku 

v rámci westernového městečka 

v Boskovicích. Ve středu 5. 6. 2013 je-

dou na výlet do ZOO Olomouc, domlu-

ven je autobus spolu se školkou 

v Němčicích. V průběhu května také 

paní ředitelka uskutečnila zápis nových 

dětí pro příští školní rok 2013/2014, 

dnes je již rozhodnuto. Bohužel, při-

jmout lze jen tolik nových dětí, kolik jich 

v minulém roce ze školky 

odešlo do 1. třídy. Jsme velice rádi, že 

se zřizovateli naší MŠ podařilo zajistit 

dotaci a zorganizovat stavbu zateplení 

budovy MŠ. Bude to jistě pěkný dárek 

ke třicátému výročí otevření mateřské 

školy Valchov, na které všechny zveme 

na jiném místě Zpravodaje. 

  

Zásahová jednotka SDH 

Rubriky 

TJ Sokol Valchov 

 Členové TJ Sokol taktéž pomá-

hají při nejrůznějších obecních akcích. 

Podíleli se na organizaci cyklozávodu 

Valchovský kameňák, na zajištění čaro-

dějnic, pomohou s pochodem na Holí-

kov, spolupracovali při výsadbě lesa, ať 

již fyzicky nebo zajištěním zázemí bri-

gádníkům. Moc bych chtěla poděkovat 

za špičkovou přípravu „dodělné“ – malé-

ho posezení a občerstvení pro ty, co se 

zapojili do sázení obecního lesa. Tato 

záležitost byla pro brigádníky jen malým 

poděkováním.  

 Po zimním období sokolíci pro-

vedli úklid kolem sokolovny a pokračují 

v postupné rekonstrukci a vylepšování 

budovy sokolovny. Podařilo se jim zajis-

tit dotační peníze na další práce a mate-

riál. Jsem velmi ráda, že máme v obci 

tak skvěle fungující organizaci a nezbývá 

nic jiného než poděkovat za jejich ocho-

tu a spolupráci.  

 V rámci sportu pokračuje sou-

těž v malé kopané, kde je TJ Sokol Val-

chov zastoupen dvěma mužstvy. Muž-

stvo A si vede velmi dobře, po polovině 

jarní části soutěže bylo v tabulce na tře-

tím místě. Mužstvo B se muselo trochu 

sehrát, neboť bylo nově postaveno, ale 

podle posledních výsledků, kdy dvakrát 

po sobě vyhrálo, se zdá, že nastoupená 

cesta bude mít ten správný směr. Oddíl 

aerobicu a zumby průběžně cvičí a velmi 

dobře funguje.  
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 SDH Valchov v jarním období 

také udělali mnoho práce. 27. 4. bylo 

delegováno 7 členů SDH Valchov na 

setkání seniorů nad 60 let do Benešova. 

30. 4. postavili máj na výletišti u bývalé 

školy, 5. 5. se zúčastnili slavnostní mše 

Svaté s průvodem na svátek sv. Floriána 

za zemřelé hasiče ve Žďárné, a to včet-

ně mladých hasičů. 8. 5. sbírali po obci 

železný šrot a 25. 5. reprezentovali Val-

chov v prvním kole požárního sportu na 

Kořenci. Mezi osmi družstvy obsadili 

pěknou bronzovou příčku. Závodilo se 

v požárním útoku. Mladí hasiči si, 

v rámci svého kroužku, vyzkoušeli sou-

těžit mezi sebou v branných dovednos-

tech, postavili dvě družstva a trénovali 

na další ostré závody, které by chtěli 

ještě letos absolvovat.  

 V neposlední řadě pomáhají na 

obci, například také při, již mnohokrát 

zmíněné, výsadbě nového obecního 

lesa. Děkujeme! 

  

Rubriky 

 Šipkový klub DC Poškoláci Val-
chov hrají již téměř 10 let. Jsou registro-
váni v Unii šipkových organizací UŠO 
Jihomoravského kraje. Letošní ligu pova-
žuje 9 stálých členů za velmi úspěšnou. 
V silné konkurenci 14 družstev obsadili 
krásné 5. místo a je třeba podotknout, 

že jen sedmkrát z šestadvaceti zápasů 
okusili hořkost porážky.  

 V minulém čísle Zpravodaje 
jsme vám přinesli článek o Zimní val-
chovské šipce, turnaji pořádaném domá-
cím klubem na domácí půdě. 

Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

Honební společenstvo Valchov 

 Valchovští myslivci i se svými 

kolegy z Ludíkova byli velkou pomocí při 

obnově lesního porostu „V Borkách“ i 

při zakládání nového lesa „Nad Vodár-

nou“. Vzhledem ke skutečnosti, že mno-

ho z nich má práci v lese jako svoji pro-

fesi, byli pomocí i na odborné úrovni.  

Mají k lesu nejužší vztah a sami měli 

velkou radost, že obec Valchov pracuje 

na rozšiřování lesních pozemků. Musím 

zase jen a jen poděkovat, neboť 

s takovou ochotou a radostí pomáhat 

jsem se již dlouho nesetkala.  

 Kromě toho všeho pracují na 

sanaci přikrmovacích zařízení po zimě, 

aplikovali pachové ohradníky na ochra-

nu zemědělských plodin. V rámci výkonu 

práva myslivosti bylo od března odlove-

no 5 prasat divokých a 1 srnec – roček. 

V nejbližší době se uskuteční střelby na 

střelnici v Drahanech a spolu 

s knihovnou a TJ Sokol HS spoluorgani-

zuje 8. 6. pochod na Holíkov. 

Šipkový klub DC Poškoláci Valchov 



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 Sobota 8. 6. 2013, 13 h - Pochod na Holíkov - sraz před knihovnou, soutěže, nové vědomosti, občer-
stvení, poznávání přírody, hledání pokladu, táborák. 

 13. a 14. 6. 2013 - 30. výročí otevření mateřské školy Valchov. 

 29. a 30. 6. 2013, Valchovská pouť - sobota zábava na hřišti, pořádá SDH, neděle - mše Svatá v kapli 
sv. Petra a Pavla, po celý víkend kolotoče a atrakce na hřišti. 

 Závěrečný kroužek čtení před prázdninami s dárkem pro všechny dětské čtenáře. 

 

dále pak: 

 

 Další otevření Herny technických souvislostí 

 Cyklopouť - poslední závod Poháru Drahanské vrchoviny s celkovým vyhodnocením seriálu a Val-
chovský Drtič 50 - maraton zařazený do seriálu Brněnského poháru horských kol. 

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

 Ekohrátky - den plný soutěží a her s ekologickou tematikou. 

 Besedy, přednášky, a další … 

 Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu pořádaných akcí. 

 

a v okolí … 
 

 Srdečně zveme všechny sportovní příznivce na velký mezinárodní mládežnický turnaj v kopané 
(U11), který se uskuteční o víkendu 15. - 16. června 2013 v areálu Červená zahrada v rámci akce 
Boskovice dětem a rodinám. Součástí turnaje je velký doprovodný program. 

 Festival Francouzské léto na zámku v Boskovicích, je kulturně hudební festival na oslavu francouz-
ské hudby a umění. Od 3. května až do 27. září vás na zámku v Boskovicích čekají různé koncerty 
vážné hudby, koncerty s prvky jazzu i funky, ochutnávky francouzských specialit a akce pro děti. Dá-
le se v rámci festivalu uskuteční i přednášky, stáž bretonských tanců a prázdninová filmová projekce 
francouzských filmů v kině Panaroma každé úterý. Pro více informací o konkrétních akcích, sledujte 
webové stránky festivalu Francouzské léto www.francouzskeleto.cz nebo webové stránky zámku 
Boskovice www.zamekboskovice.cz. 

 Služby Boskovice zvou na beachvolejbalový turnaj dvojic žen, který se koná 4. 7. 2013 v areálu Čer-
vená zahrada, koupaliště Červenka.  

 SDH Velenov a obec Velenov si vás dovolují pozvat na 10. ročník memoriálu Miroslava Ošlejška, kte-
rý se uskuteční dne 7.7.2013 v obci Velenov. 

 A mnoho dalšího ... 

Co se chystá ... 
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Trocha historie 

Nad Valchovskými kronikami IV 
Historie školství ve Valchově - pokračování 

 Na místo správce školy po řídícím učiteli Janu Slová-
kovi byla 1. září 1926 prozatímně jmenována paní Eliška Havel-
ková (čp. 26). Od září 1927 byl správcem školy ustanoven uči-
tel Alois Kamenný, učitelka paní Eliška Havelková zůstala ve 
Valchově jako třídní učitelka. V říjnu 1930 ustanovil okresní 
školní výbor správcem školy pana Františka Kučeru. Spolu 
s paní učitelkou Eliškou Havelkovou působili na valchovské 
škole do 31. ledna 1939. 

 V důsledku zmenšení území našeho státu v roce 1939 
přistěhovalo se do vnitrozemí mnoho učitelů, kteří ztratili svá 
zaměstnání. Vláda státu ve snaze zařadit tyto učitele do služeb 
ve zmenšeném území, vydala vládní nařízení, podle kterého se 
mají provdané učitelky dobrovolně vzdát služby ve prospěch 
přistěhovalých z odstoupivšího území. Této výzvy uposlechla 
paní učitelka Eliška Havelková a dobrovolně se vzdala služby. 
Od 1. dubna 1939 byl přidělen na zdejší školu učitel Čeněk 
Žáček z Ludíkova. Na škole učil v obou třídách, později zastu-
poval řídícího učitele Františka Kučeru, který vážně onemocněl 
a v květnu 1939 ve věku 51 roků zemřel. 

 Od 1. září 1939 byl řídícím učitelem ve Valchově Ladi-
slav Lamař, učitelkou je manželka Emílie Lamařová. V červnu 
1943 byl pan Lamař odveden gestapem do vyšetřovací vazby a 
v říjnu 1944 odsouzen pro přípravu velezrady k trestu smrti. 
Trestu ušel tím, že spojenecká vojska vtáhla do Německa a 
Ladislavu Lamařovi se podařilo z vězení uprchnout, vrátil se 
22. dubna 1945. Také manželka Emílie Lamařová byla vzata do 
vazby v lednu 1944 a vězněna 14 měsíců. Za jejich nepřítom-
nosti vedla správu školy učitelka Aloisie Martinů, jako výpo-
mocný učitel byl přidělen učitel Ladislav Král. 

 Dne 25. února 1945 byla zabrána obecná škola pro 
vojsko, později byl zabrán i byt učitele. Bylo zahájeno nouzové 
vyučování. Vyučovalo se po skupinách v obecní kanceláři. Voj-
sko se dostalo násilím do uzamčeného kabinetu a značně po-
škodilo učitelskou i žákovskou knihovnu tím, že knih užívalo 
místo toaletního papíru. Dne 8. května byla škola naposledy 
noclehárnou německého vojska. Již 9. května se ve škole uby-
tovala československá armáda. Po odchodu čsl. a ruské armá-
dy byla škola vyčištěna a dne 23. května 1945 bylo zahájeno 
pravidelné vyučování (pokračování příště…) 

První řada 
zleva: Kvě-
toslav Ne-
čas (čp. 
32), Dvo-
řák, Josef 
Barák (80), 
Josef Kou-
delka (70), 
Jiří Musil 
(16), Mila-
da Oujezd-
ská (3), 
Albert 
Kočvara 
(90), Marie 
Kočvarová 
(90), Jaro-
slava Neča-
sová (30), 
Jitka Šro-
mová (83), 
Josef Svě-
rák (44), 
Josef Barák 

Druhá řada zleva: Josef Martinů, František Havelka (26), Zdeněk Přibyl (63), farář Antonín Hudec, učitelka Aloisie Martinů, uči-

tel Ladislav Král, Draha Menšíková (75), Zdena Havelková (15), Aloisie Chlupová (56), Hynek Sekanina (7). 

Na fotografii jsou žáci I. třídy – r. 1944      Napsala Pavla Vítová 
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Okénko pro děti 

V lese žijí čarodějnice (Bratři Grimmové) 

 Jednou jela jedna chudá děvečka se svým pan-
stvem hlubokým černým lesem, a když byli v místě, kde 
byl ten les nejčernější a nejhlubší, vyrojili se z houštin 
loupežníci, koho našli, toho zabili. Jen ta děvečka se za-
chránila, protože z kočáru včas vyskočila a ukryla se za 
jeden strom. Když loupežníci se svou kořistí odjeli, vylez-
la ven, obhlédla celé to krveprolití a začala naříkat a ho-
řekovat: „Co si nyní já ubohá počnu? Ani nevím, jak se z 
toho lesa dostanu ven, široko daleko tu není živáčka, 
bídně tu zahynu.“ Bloudila lesem sem tam a hledala ces-
tu, ale žádné tu nebylo. Když nastal večer, unaveně si 
sedla pod strom, poručila se Pánu; že dál nepůjde, i kdy-
by se dělo, co by chtělo. 

 Za nějakou chvíli k ní ale přiletěl sněhobílý ho-
loubek, v zobáčku měl zlatý klíček, který jí položil do ruky 
a řekl: „Vidíš ten velký strom? Je na něm zámek, ten ote-
vři tímto klíčkem a uvnitř najdeš dost jídla, hlad tě více 
sužovat nebude.“ Dívka šla ke stromu a zámek otevřela a 
tu máš, čerte, kropenku! Uvnitř byla mistička mléka a 
krajíc bílého chleba, který si do mléka nadrobila; a najed-
la se dosyta. Pak si řekla: „Přišla hodina, kdy slepice zalé-
tají do kurníku a já jsem tak unavená, kdyby tu tak byla 
někde i postel!“ Tu opět přiletěl sněhobílý holoubek, v 
zobáčku nesl jiný zlatý klíček a řekl: „Otevři tento strom 
a najdeš postýlku.“ A byla vám to postýlka krásná a měk-
ká! Tu Pánubohu poděkovala a poprosila, aby ji v noci 
opatroval, uložila se a usnula. 

 Když se rozednilo, byl sněhobílý holoubek opět 
tu a nesl klíček a řekl: „Otevři tamten strom a najdeš tam 
šaty.“ A byly to šaty zdobené zlatem a drahými kameny, 
inu, tak vznešené jako pro nějakou princeznu. Tak žila v 
tom lese nějaký čas a každého dne přilétal sněhobílý ho-
loubek a postaral se o všechno, co potřebovala, a byl 
vám to krásný a pokojný život. 

 Jednou však holoubek přiletěl a pravil: „Udělala 
bys pro mne něco?“ „Ze srdce ráda.“ odvětila dívka. Tu 
holoubek pravil: „Odvedu tě k jedné chaloupce, ty 
půjdeš dovnitř, najdeš tam u krbu sedět stařenu a ta ti 
řekne: „Dobrý den!“. Ale ty s ní nepromluv ani slovo, ať 
ti říká, co chce, jdi po její pravé ruce dál, tam budou dve-

ře, těmi vejdi do světnice, najdeš tam stůl a na něm bu-
dou ležet rozličné prsteny, drahocenné kousky s blyštivý-
mi kameny, ale těch si nevšímej, najdi ten nejobyčejnější 
a ten mi přines nejrychleji, jak to půjde.“ 

 Dívka šla k té chaloupce a vešla dovnitř, seděla 
tam stařena s obrovskýma očima, a když ji zpozorovala, 
pravila: „Dobrý den, moje dítě.“ Ale ona neodpověděla a 
šla k druhým dveřím. „Kampak?“ křičela stařena a popa-
dla ji za kabátek, chtěla ji zadržet: „To je můj dům a ni-
kdo nesmí dovnitř, když si to nepřeji.“ Ale dívka mlčela, 
vytrhla se a vešla rovnou do světnice. Ležela tam na sto-
le kopa prstenů, blyštěly a leskly se jí před očima, vrhla 
se k nim a začala hledat onen obyčejný kroužek, ale ne-
byl tam. Jak tak hledala, uviděla stařenu, jak se plíží pryč 
a nese ptačí klec. Tak k ní přiskočila a tu klec jí vzala a 
viděla, že v ní sedí ptáček a v zobáčku má zlatý kroužek. 
Ten vzala a celá šťastná s ním vyběhla z domu ven a če-
kala, že teď přiletí sněhobílý holoubek a ona mu prsten 
předá, ale neukázal se. 

 Dívka se opřela o jeden strom a čekala na ho-
loubka, tu se stalo, že ten strom byl najednou měkký a 
poddajný, sklonil dolů větve a dvě z nich se ovinuly ko-
lem dívky, ale nebyly to větve, byly to ruce. Když se oh-
lédla, místo stromu ji objímal krásný muž, který ji políbil 
a pravil: „Ty jsi mne vysvobodila z moci zlé čarodějnice, 
která mne proměnila ve strom. Každý den jsem byl na 
pár hodin sněhobílý holoubek a měl jsem být tak dlouho 
zakletý, dokud si na prst nenavléknu tento prsten.“ 

 Z moci zlé čaro-
dějnice byli osvobozeni 
taky sloužící a koně, ti 
všichni byli také stromy. 
Potom dívku odvezl do 
své říše, neboť ten muž 
byl královský syn a ože-
nil se s ní a žili pak šťast-
ně až do konce svých 
dní. 
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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 služ-
by maximálně 20 klientům. Naše zařízení svým 
vybavením a atmosférou nepřipomíná nemocniční 
prostředí. Každý klient nalezne v penzionu mož-
nost společenského vyžití, ale zároveň i soukromí. 

Našim cílem je podporovat uživatele, aby si co 
nejdéle udrželi soběstačnost a sebeobslužnost 
v rámci svých možností. Snažíme se umožnit seni-
orům žít běžným způsobem života dle svých přání 
a zvyklostí v přirozeném prostředí a v kontaktu 
s rodinou a známými. Osobám osamělým nabízí-
me zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a smysluplné využití 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  

KOSMETIKA LELA 
 

Leona Fialová nabízí všem novou službu 
Ceník procedur: cena:   včetně  
     dekoltu: 
Čistící bez masáže  200,- Kč 240,- Kč 
Základní s masáží 280,- Kč 320,- Kč 
Pěstící  - zralá pleť 350,- Kč 400,- Kč 
 

Leona Fialová, Valchov 14  
více na www.kosmetika-lela.cz 

e-mail: lela.22@seznam.cz 

Objednávky na 776 040 461 

http://www.kosmetika-lela.cz


 

V nejbližší době slavili nebo budou slavit  

svá životní jubilea tito naši občané: 

  

Společenské okénko 
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Na výrobě zpravodaje se vyřádila Jindra Brožová  
a spoluprací na článcích se podíleli Pavla Vítová a Milan Laštůvka. 

S přáním pevné-

ho zdraví, štěstí, 

osobní pohody  

se připojuje ve-

dení obce a zastu-

pitelstvo obce 

Valchov. 

Paní Marie Přikrylová 

Paní Anna Filoušová 

Paní Jiřina Kolářová 

Paní Jaromíra Šonová 

Pan Jiří Korec 

 

 

slaví 30. výročí svého otevření! 

 Součástí oslav bude: 
 

 13. a 14. 6. 2013 - dny otevřených dveří - prohlídky inte-
riéru, fotogalerie 

 14. 6. 2013 v 13.30 hodin se uskuteční zábavně - naučný 
program „Bezpečný pes“. 

 

Zveme všechny přátele školky Valchov. 


