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Úvodní slovo starostky 

zdravím všechny po prázdninách a 
zasloužených dovolených. Věřím, 
že jste si odpočinuli a načerpali 
nové síly a energii. Činnost v obci 
však neustala ani na chvíli. I přes 
letní školní prázdniny, kdy nebylo 
uspořádáno tolik akcí, jak je u nás 
zvykem, se neúnavně pracovalo.  

 Pokračuje stavba projektu 
„Na místě setkávání záleží“, což 
jak už jistě víte, představuje úpra-
vy kolem bývalé školy. I když se to 
momentálně ještě moc nezdá a 
třeba křížek na nedokončené vy-
výšenině vypadá všelijak, po do-
končení a ozelenění nabude úplně 
jiného vzezření. Dovoluji si, do-
mnívat se, že se bude líbit i těm 
co nyní pochybují. Na zmíněném 
prostranství přibydou ještě další 
zajímavé věci, například informač-
ní tabule, nové herní prvky pro 
děti, lavičky a jiný mobiliář, ale 
především nové stromy a další 
zeleň. Ukončení stavby plánujeme 
na konec září, výsadby stromů pak 
na říjen, podle toho, co nám 
umožní počasí. Stavbu provádí 
společnost MIS Protivanov a spo-
lupráce s ní je bezproblémová, 
veškeré detaily stavby jsou 
promptně řešeny. Socha svatého 
Floriána, která bude umístěna na 
prostranství před hasičskou zbroj-
nicí, je v současné době k vidění 
v kapli svatého Petra a Pavla. Je to 
replika barokní sochy a je velmi 
pěkná, na její financování bude 
uspořádána veřejná sbírka. 

 Další, již téměř hotovou 

stavbou je zateplení mateřské 
školy. Přesně podle plánu i zveřej-
něného slibu, zateplení fasády 
školky přišlo na půl milionu bez 
daně z přidané hodnoty a 173 tisíc 
korun přispěl ze svého rozpočtu 
Jihomoravský kraj. Aby i přilehlé 
okolí školky vypadalo nově a bez-
chybně, plnilo svůj účel a nesnižo-
valo estetický obraz budovy, při-
stoupilo se k dalším, úzce souvise-
jícím opravám. Jako příklad mohu 
uvést zapuštění svodů dešťové 
vody, opravu propadlého chodní-
ku, nové zábradlí na balkoně či 
terase budovy, úpravy oplocení, 
nové dveře do venkovních přísta-
veb a konečně i opravu celé tera-
sy z jižní strany školky. Musím 
však podotknout, že oprava terasy 
se bude hradit z fondu oprav ma-
teřské školy. Práce dokončuje sta-
vební firma Milan Melousek – 
zednické práce, výběr firmy vzešel 
z řádného výběrového řízení, po-
daná nabídka byla pro obec nejvý-
hodnější a nepřipustím žádné po-
chybnosti. Mimochodem, doku-
menty jsou k nahlédnutí na obec-
ním úřadě a není nic jednodušší-
ho, než se přesvědčit. Výběr se 
potvrdil jako dobrý, poněvadž 
veškerá potřebná komunikace 
s dodavatelem stavby je bez nej-
menších potíží. Mám velkou ra-
dost, když slyším, jakou mají na 
Valchově krásnou školku. Mohu 
říci, že jsem se zatím nesetkala 
s jediným negativním ohlasem. 

 Připravovanou stavbou ve 
fázi výběrového řízení je pořízení 

osvětlení přechodu a místa pro 
přecházení. Realizaci hodláme 
provést ještě v tomto roce. Cílem 
je zvýšit bezpečnost chodců, 
zejména dětí, pohybujících se ve 
vozovce. 

 Kromě nově budovaných 
staveb je však také třeba udržovat 
ostatní prostranství a v minulém 
období opravené plochy. Jsem si 
jistá, že se nám to velmi úspěšně 
daří, troufám si tvrdit, že tak čis-
tou a udržovanou obec nemají 
všude. Poděkování patří hlavně 
pracovníkům veřejně prospěšných 
prací a také některým zastupite-
lům.  

 Za jednu ze staveb, podle 
stavebního zákona tomu tak 
v podstatě je, lze považovat i vý-
sadbu nového obecního lesa. 
V minulém čísle jsem vám přinesla 
podrobnou reportáž z prací pro-
běhnuvších v lese. Od té doby se 
stále pokračuje v obžínání trávy, 
aby mladé stromky nezadusila. 
Kontroly a ochrana proti okusu 
zvěří jsou samozřejmostí. Byla po-
dána jedna žádost o dotaci na 
úhradu sadebního materiálu na 
Jihomoravský kraj. V tomto přípa-
dě se jedná o sazenice vysázené 
v Borkách. Žádost o dotaci na po-
řízení nového lesa Nad Vodárnou 
je rozpracována a věřím, že bě-
hem podzimu bude úspěšně po-
dána. Každá koruna, kterou získá-
me z vnějších zdrojů, ulehčí obec-
nímu rozpočtu a pomůže při reali-
zaci našich cílů.  
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Vážení a milí spoluobčané, 



  Na zasedání obecního 
zastupitelstva 5. září 2013 bylo mi-
mo jiného schváleno pořízení filmo-
vého dokumentu o naší obci. Jednat 
se bude o profesionální snímek 
s mluveným komentářem známého 
českého herce. Film bude sloužit 
nejen k propagaci obce, ale bude i 
vhodným dárkem pro hosty blížícího 
se Setkání rodáků Valchova v červnu 
příštího roku. Pokud se nám bude 
dařit a rozhodneme se přihlásit na-
příklad do soutěže Vesnice roku, 
dokument se bude jistě hodit. Dnes 
je již standartní součást přihlášky. 
Nebude to záležitost nejlevnější, ale 
bude mít svoji uměleckou hodnotu, 
bude zobrazovat minulost, součas-
nost i plány do budoucna a hlavně 
s postupujícím časem bude zrát a 
získávat na hodnotě.  

 Dalšího rozhodnutí zastupi-
telstva je mi tak trochu líto. Jedná 
se o zrušení diskusního fóra na ofici-
álních internetových stránkách ob-
ce. Bohužel, původní záměr tohoto 

komunikačního prostředku byl úpl-
ně jiný. Cílem byla konstruktivní de-
bata, rozumné připomínky, návrhy, 
nápady, nabídka konkrétní pomoci, 
zapojení se do dění v obci. Určitě 
nebylo původně myšleno, že debata 
nabyde takových intencí, ještě ke 
všemu od anonymních pisatelů. Jak 
vidíte, demokracii chápe každý po 
svém. Je však zachována možnost 
přes stránky obce svůj názor sdělit, 
bude doručen na podatelnu obecní-
ho úřadu a bude vám odpovězeno. 
Také se snažím neustále obecní we-
bové stránky aktualizovat, co nej-
častěji to jde, a přinášet vám zajíma-
vé informace a pozvánky. 

 Během měsíce září bude 
také po prázdninách znovu otevřena 
Herna technických souvislostí Val-
chov. Součástí budou nové experi-
menty a třeba i 3D projekce. Svoji 
účast už nahlásili studenti gymnázia 
Boskovice. 

 Závěrem chci všechny 
pozvat na cyklistické závody konané 

o víkendu 14. a 15. září 2013 na 
hřišti v Borkách. Přijďte se alespoň 
podívat, pokud nehodláte rovnou 
závodit, bude to jistě jedna 
z největších akcí letošního roku, má 
rekordní rozpočet a dá se říci, že i 
mnoho nových prvků, například ne-
otřelý doprovodný program, pre-
zentace zajímavých společností, a 
tak dále. Další podniky budou pořá-
dat knihovna, školka, jednotlivé 
spolky, těším se na setkání s vámi 
na některé z připravovaných akcí. 
Přeji vám všem příjemné počteníč-
ko, ať informací z obecního úřadu,  
zajímavých článků (nejen o naší ob-
ci),  ale také třeba vyznání valchov-
ského občana nebo inspiraci k vaře-
ní. A také přeji krásný závěr léta, 
bohatou úrodu na vašich zahrád-
kách, radost ze života, spoustu pozi-
tivní energie a chuti dělat věci, které 
vás baví. 

  Jindra Brožová  
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Fotografie z probíhající stavby „Na místu setkávání záleží“ 



Jednání zastupitelstva obce  

 

Na 19. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

    inventarizace obecního majetku za rok 2012 

    závěrečný účet obce Valchov za rok 2012 

    žádost o odkoupení pozemků 

    výsledek hospodaření MŠ Valchov za rok 2012 

 smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

 zateplení budovy MŠ včetně opravy terasy 

 obecní les 

 

Jednání  

ZO  

č.19 

13. 6. 

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! 

 

Na 20. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

    smlouva o zřízení věcného břemene 

    schválení prodeje obecního pozemku 

    zpráva o uplatňování Územního plánu obce Valchov 

    svoz nebezpečného odpadu a nakládání s dalšími odpady 

 pořízení profesionálního filmového dokumentu o obci Valchov 

 zrušení diskuzního fóra na webových stránkách obce Valchov 

 

Jednání  

ZO  

č.20 

5. 9. 

2013 

Další jednání zastupitelstva obce Valchov se uskuteční na přelomu měsíců listopad a prosinec. 

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. 

strana 6 

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. DRUHOU SPLÁTKU POPLATKU ZA ODPAD JE NUTNÉ UHRADIT DO KONCE MĚSÍCE ZÁŘÍ 2013. 

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 proběhne v pátek 13. září 2013 od 15.00 do 15.30 hod u obecního 
úřadu. Odebírat se bude nebezpečný odpad, elektrozařízení a pneumatiky. Případná domluva na OÚ.  

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! 



JSDH 

 Vzhledem k opakovaným 
povodním v naší republice se Val-
chov rozhodnul, že zajistí pomoc ně-
které konkrétní postižené obci. Po 
dohodě s Krizovým štábem Jihočes-
kého kraje bylo rozhodnuto, že val-
chovská zásahová jednotka pojede 
pomoci s úklidem po povodních do 
Strunkovic nad Blanicí. Po projednání 
s vedoucím oddělení IZS a služeb HZS 
JMK a povolení výjezdu se mohlo 
začít s přípravami na odjezd. Bylo 
doplněno nářadí a nakoupeny dezin-
fekční prostředky a do čtvrtečního 
odpoledne se vše vzorně přichystalo, 
zkontrolovala se veškerá technika. 
 Ve čtvrtek 13. 6. 2013 v 15 
hodin se kluci z jednotky, doplněni o 
další dobrovolníky, v celkovém počtu 
sedmi mužů vydali na cestu do Již-
ních Čech. Celou cestu, téměř 300 
kilometrů, panovala v autě dobrá 
nálada podbarvená snahou pomoci 
těm, kteří byli postiženi velkou vo-
dou. Po příjezdu na místo se hoši 
ubytovali v místní sokolovně, domlu-
vili se starostou Strunkovic práce na 
další den a prohlédli si terén. 
 V pátek ráno už pracovali na 
úklidu sportovního areálu, káceli sta-
ré a podemleté stromy, na které si 
místní netroufli a ušetřili jim tak ná-
klady za odbornou firmu nebo proná-
jem vysokozdvižné plošiny. 
 V sobotu naši hasiči pokra-
čovali. Zároveň byla ve Strunkovicích 
vyhlášena brigáda pro občany a přije-
li pomoci ještě další jednotky SDH z 
blízkého okolí, například z Nové Pece 
nebo Zdíkova. Uklízelo se, hrabalo, 
zametalo, čerpalo, čistilo, umývalo, 
nakládalo a odváželo vše, co přinesla 
voda nebo svojí ohromnou silou po-
ničila. Naši kluci tak trochu vyčnívali, 
neboť disponovali nejlepší technikou, 
prováděli odčerpání zbytkové vody 
ze zaplavených míst, čistili umělý 
povrch sportovního hřiště vysokotla-

kou vodou, stejným způsobem umyli 
herní prvky na dětském hřišti apod. 
Využila se pila, plovoucí i kalové čer-
padlo, vysokotlaká voda z hasičské 
stříkačky, dá se říci, že všechna tech-
nika co měli s sebou. 
Pracovali ale všichni, bez ohledu na 
to odkud byli, starostové i členové 
místních spolků. Dá se říci, že hrubší 
úklid se zvládlo dokončit v sobotu. 
Nyní již bude muset nastoupit odbor-
ná firma na opravu poničených chod-
níků a cest. Naše jednotka odjela v 
sobotu 15. 6. 2013 ve večerních ho-
dinách, domů dorazila asi o půlnoci. 
 Sluší se napsat, že o všechny 
brigádníky bylo perfektně postaráno, 
ubytováni byli v sokolovně, na jídlo 
se chodilo do školní kuchyně, kde 
mimochodem velmi dobře vaří, často 
bylo z legrace řečeno, že pokud bu-
dou pomocníky takhle vykrmovat, 
moc práce už nezvládnou :-). Kama-
rádský a vstřícný přístup nejenom 
starosty a místostarosty městyse 
Strunkovice nad Blanicí ale všech, 

kdo se podíleli na pracích ve sportov-
ním areálu, byl samozřejmostí po 
celou dobu. Děkujeme. 
 Jsem ráda, že mohu napsat, 
že naši kluci, ve svém volnu, dobro-
volně, ochotně, bez nároku na odmě-
nu jsou schopni pomoci těm, kteří to 
potřebují. Jistě, ve Strunkovicích už 
nebyl nikdo v ohrožení života, i eva-
kuovaní obyvatelé se vrátili do svých 
domů, ale jak už to tak bývá, tak pod 
vrstvou dalších a novějších událostí, 
zároveň s vodou opadne i první nej-
větší vlna snahy pomoci. A v době, 
kdy místní jsou již hodně unaveni a 
pomoc by uvítali nejvíce, se jí větši-
nou už nedostává. Mám radost také 
z toho, že byla prověřena veškerá 
technika, naši hasiči si vyzkoušeli 
práci jinde než doma či nejbližším 
okolí, byli skvělí a jsem na ně hrdá. 
Ve Strunkovicích pomáhali: Miroslav 
Šrom, Petr Chlup, Milan Korec, Jaro-
slav Barák, Vít Hartl, Radim Pavlíček a 
Pavel Zemánek. 
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 Ve dnech 18. - 21. července se 
konal již 2. ročník cyklistického výletu 
“Valchovská Sněžka”. Po zkušenostech z 
1. ročníku byla tato akce rozdělena do 
dvou hlavních etap. Nejdelší, čtvrteční, 
etapa končila po 170 km v Choustíkově 
Hradišti nedaleko Dvora Králové nad 
Labem a páteční etapa po 60 km na Frie-
sových boudách v Krkonošském národ-
ním parku.  
 Na Friesovkách jsme se ubyto-
vali. Slečny barmanky a pan šéfkuchař se 
o nás pěkně starali a drželi se s námi 
dlouho do noci. Mistr kuchař se sám 
nabídl, že nám udělá menší večeři a po 
několika minutách přinesl dva plné pod-
nosy řízků a další dva s opékanými bram-
borami. I snídaně byly přímo královské. 
Od guláše přes pečená žebra až k ob-
loženým talířům a několika druhům peči-
va. 
 Z Friesovek jsme v sobotu 
pokračovali na Luční boudu, uschovali 
kola, a šlapali po svých na vrchol Krko-

nošské královny. 
 Letošního ročníku se zúčastnili a 
šťastně dojeli: Petr Barák, Filip Učeň, 
Milan Fiala, Petr Vít, Martin Vít, Josef 
Přikryl, Vít Hartl a Jiří Barák z Valchova, 
ze Zábludova Radek Zemánek a dále Jan 
Buchta a Jarda z Těšan a Martin Horák z 

Rozstání. 
 Celé čtyři dny nás provázelo 
příjemné počasí a den co den panovala 
dobrá nálada v kruhu přátel. Na 3. ročník 
“ Valchovské Sněžky” se těší Valchovští 
cyklisté. 
 Jiří Barák, ml. 



P o c h o d  n a  H o l í k o v  8 .  6 .  2 0 1 3  
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 Holíkov je zapo-
menutá osada ležící asi 3 
km od Valchova, která 
zanikla patrně katastrofic-
ky požárem na sklonku 15. 
nebo  na  začátku  16. 
století, v níž se dochova-
lo  asi  13 stop po stave-
ních. To byl cíl cesty, na 
kterou jsme se vydali spo-
lečně v  sobotu 8. červ-
na.  A kdo vlastně?  Přes 
80 příznivců, valchovských 
občanů, rodičů s dětmi, 
v doprovodu myslivců 
s loveckými psy. Na Holí-
kově čekali ti, co připravo-
vali občerstvení a později 
dorazili někteří zabloudi-
vší. V cíli výšlapu se tak 
sešlo asi 100 lidí. 
    První překážkou našeho 
putování byla část cesty  - 
rozbahněná díky rozma-
rům letošního počasí. Tu-
to jsme ale zdárně překo-
nali a pokračovali směle 
dál.  

    „Jen nepotkat stádo divočáků, jak vče-
ra večer, když jsme procházeli trasu“, 
pomyslela jsem si. Naštěstí   se  tak ne-
stalo a my mohli v klidu sledo-
vat  krásnou  krajinu,  poslouchat  zají-
mavosti  ze života myslivců a nacházet 
věci a kuriozity (samozřejmě nastrčené), 
které do přírody rozhodně nepatří. 

    Konečně v cíli – ale žádný oddych!  Už 

na nás čekají hry, soutěže a samozřejmě 
občerstvení.  Když jsme se všichni řádně 
posilnili, čekalo na děti další dobrodruž-
ství – hledání pokladu.  Ty se do něho 
pustily opravdu s velikou vervou a jejich 
úsilí se vyplatilo. Obrovský džbán 
s mincemi, drahokamy i pamlsky našel 
jeden šťastný objevitel (Lukášek Konečný 
s maminkou). Žádné z dětí však nepřišlo 
zkrátka, vždyť nad spravedlivým rozděle-
ním pokladu bděl samotný duch Holíko-

va, jak stálo na testamentu u pokladu… 

    Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli 
na uskutečnění této  akce  -  organiza-
cím: Knihovně Valchov, Honebnímu spo-
lečenstvu Valchov, TJ Sokol Valchov, Ob-
ci Valchov a společnosti MP LESY za za-
půjčení chaty. 

Lenka, Renata a Klára (holky z knihovny) 
Tento článek vyšel i v regionálním tisku. 

V a l c h o v s k á  p o u ť  2 0 1 3   

Letošní pouť se uskutečnila 29. a 30. 
června 2013. V sobotu uspořádali 
členové SDH taneční zábavu na hřišti. 
Zábava byla vydařená, i když účast 
nebyla moc velká. Asi případné další 
návštěvníky odradila podvečerní pře-
háňka. Po celou dobu zábavy už ale 
ani nekáplo. 

V neděli proběhla tradiční Mše svatá 
u naší kapličky. Přišlo opravdu mno-
ho lidí, i hostů z okolí, navzdory 
chladnému počasí. Milé bylo rozdá-
vání zákusků, které připravili „přátelé 
naší kapličky“ a některým hostům 
také věnovali, jako upomínku na 10. 
výročí vysvěcení kaple, malou pozor-

nost. 

Už od čtvrtka před samotnou poutí 

byly v provozu kolotoče a jiné atrak-

ce včetně střelnice na hřišti 

v Borkách. Děti i někteří rodiče si jis-

tě užili větší množství i výběr jednot-

livých zábavních možností.  

http://www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-z-akci/rok-20132/holikov-8-6-2013/
http://www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-z-akci/rok-20132/holikov-8-6-2013/
http://www.valchov.cz/foto-galerie/fotografie-z-akci/rok-20132/holikov-8-6-2013/


Knihovna 

 Knihovna, i když byly 
prázdniny, od minulého vydání 
Zpravodaje uskutečnila opět velmi 
zajímavé akce. O pochodu na Holí-
kov je psáno na jiném místě tohoto 
vydání, ale spolupracovníci knihov-
ny měli na přípravách pochodu lví 
podíl.  

 25. června se slavnostně 
rozloučili v kroužku čtení před 
prázdninovou přestávkou. Po celou 
dobu se soutěžilo, hádalo a velká 
zábava byla s vymyšlenou pohád-
kou, kde se, jako pohádková posta-
va, našel každý malý návštěvník 
naší knihovny. Na závěr každé 
z dětí dostalo diplom a pěknou 
knížku. Byl to dárek za celoroční 
úspěšnou práci v kroužku čtení.  

 Ještě jednou se však příz-
nivci knihovny sešli 5. července, 
kdy se v rámci projektu „Vydejme 
se za humna“, finančně podpoře-
nou Ministerstvem kultury, vydali 
do Brna. Co tam dělali? Navštívili 
Moravské zemské muzeum, kon-
krétně Pavilon Anthropos. V tomto 

pavilonu je mnoho stálých i dočas-
ných výstav, například „Příběh lid-
ského rodu“ či „Morava lovců a 
sběračů“, ale největším lákadlem 
pro děti byl bezesporu mamut, 
přesněji řečeno jeho rekonstrukce. 
Po návštěvě muzea, občerstvení a 
svezení se na šlapacích autíčkách 

všichni pokračovali vstříc dalšímu 
poznání. Vyrazilo se na Špilberk. 
Přes nově zrekonstruovaný park 
pod hradem, i s ochutnávkou mo-
ruší v parku, jsme došli na samotný 
hrad Špilberk. Už v hradní bráně, 
kde jsme skryli před přeháňkou, 
jsme potkali vodníka. Následovala 
prohlídka hradních nádvoří a Kase-
mat. Kasematy jsou opravdu straši-
delné a dávají věrnou představu o 
hrůzách a utrpení vězňů kteří tímto 
vězením prošli. Cestou ze „Špilasu“ 
jsme ještě zhlédli brněnského 
draka i kolo, zakoupili si pamětní 
mince a ochutnali jednu 
z nejlepších zmrzlin ve městě.  Zá-
žitkem plným dobrodružství byla 
také už samotná cesta do Brna a 
zpět. Cestovalo se autobusem, lo-

kálkou, vlakem, tramvají, brněn-
ským hantecem „šalinó“ i pěšky. 
Exkurzi absolvovalo 22 účastníků, 
z toho 11 dětí. Počasí nám, mimo 
drobné přeháňky, přálo a unavení, 
ale spokojení jsme dorazili asi o půl 
osmé domů. 

 A protože prázdniny rych-
le utekly, již 5. září proběhlo opě-
tovné zahájení tolik oblíbeného 
kroužku čtení. Setkání malých čte-
nářů budou probíhat po celý škol-
ní rok. Bude se číst, kreslit, recito-
vat, hrát hry i nacvičovat scénky, 
zpívat, vyrábět a provozovat další 
a další zábavné činnosti. Přijďte 
všichni, knihovna se na vás těší. 

 Po dobu prázdnin byla 
dokončena plná automatizace kni-
hovny, vše co bylo slíbeno, už plně 
funguje. Zakoupen byl i nový počí-
tač pro paní knihovnici, podstatná 
část automatizace, která předsta-
vuje pořízení počítače, čtečky čá-
rových kódů, programového vyba-
vení či školení byla hrazena 
z dotace získané na Ministerstvu 

kultury. 

 Na podzim je již připravo-
váno mnoho zajímavých akcí. Těch 
co byly úspěšné a budou se opako-
vat – hostování divadelního spolku, 
beseda u cimbálu s vínem, před-
náška na téma bezpečnosti, samo-
zřejmě adventní rukodělka 
s domácí zabíjačkou, ale i nových – 
exkurze do tiskárny, apod. 

 Moc děkuji Renatce i Klár-

ce Kalikovým, jejich celým rodinám 

a širokému příbuzenstvu, kteří vy-

datně pomáhají s přípravou akcí a 

provozem knihovny. Více najdete 

na stránkách knihovny http://

knihovnavalchov.webnode.cz/, ne-

bo obce http://www.valchov.cz/. 
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 Poslední díl o potápění na vozí-
ku nás zavede až do vzdáleného Toskán-
ska na ostrov Elba. Mimo turistiky je os-
trov také potápěčským rájem. Kromě 
úžasné podmořské fauny a flory se mů-
žete kochat i pohledem na potopené 
vraky lodí. Hlavním městem Elby je pří-
stav Portoferraio. Městu dominují dvě 
pevnosti, které nechal vybudovat sám 
Napoleon, jemuž se Elba stala v roce 
1814 nuceným exilem.  

 Naše dobrodružství ale začíná 
v Praze. S plným batohem věcí míříme na 
místo srazu, kde už čeká autobus, ve 
kterém strávíme následujících čtrnáct 
hodin. Krásná to představa a to jsme 
ještě nevyjeli. Párek siláků nás vozíčkáře 
vynosí na samotné sedadlo autobusu. 
Z daleké cesty ukrajujeme stále větší 
porci kilometrů, až konečně nad ránem 
staneme na italském pobřeží, kde čeká-
me na příjezd trajektu. Z bezpečnostních 
důvodů musí všichni ven z autobusu na 
palubu. Následuje nalodění a čtyřicetimi-
nutová plavba do již zmíněného přístavu 
Portoferraio. Už jen příjezd na samotný 

ostrov je něčím nezapomenutelným díky 
pohledu na rozlehlou Napoleonovu pev-
nost čnící nad městem. Do města Marina 
di Campo, kde budeme ubytovaní, je to 
ještě dvacet minut autobusem, což je, po 
více než čtrnáctihodinové cestě, jako 
mávnutí. 
 První den je víceméně seznamo-
vací, kdy je představen program ponorů 
a seznam úkolů, na které nesmíme zapo-
menout. Vyfasujeme také potřebné po-
tápěčské vybavení, o které se budeme 
sami po celou dobu starat. Den uteče 
jako voda a my už ráno čekáme na pří-
jezd dodávky, která nás doveze k pláži. 
Kvůli nepřizpůsobenému prostředí a ne-
dostatku času oblékáme neopreny už na 
pokoji před odjezdem. Pohyb po písečné 
pláži na vozíku je velice obtížný, je potře-
ba alespoň dvou siláků, kteří nás dopraví 
ke člunu. Tam už pilní potápěči chystají a 
kontrolují veškerou výbavu, s níž vyráží-
me na otevřené moře. Už jen samotná 
jízda člunem je zábava. Slaná voda šleha-
jící do obličeje nedává moc nadějí na 
dobrý výhled a při skocích po vlnách má-
me co dělat, abychom se udrželi na pa-

lubě. S gumovým člunem kotvíme neda-
leko skalnatého ostrůvku asi dva kilome-
try od pobřeží. Počasí nám první dny 
nepřeje, fouká silný vítr a moře si pohrá-
vá s člunem, což také značně komplikuje 
navlékání potápěčské výstroje. Musíme 
sedět obkročmo na bočnici člunu, aby 
potápěčům nic nebránilo upnout nám 
popruhy výstroje kolem těla. Přitom se 
není čeho držet, můžeme jen doufat, aby 
nás to nesmetlo do vody předčasně. Naš-
těstí to netrvá příliš dlouho, zbývá jen 
v rychlosti vše překontrolovat, nasadit 
potápěčské brýle a za doprovodu potá-
pěče se překulit do vody. 
Vše potřebné o potápění jsme se naučili 
během ponorů v bazénu, natrénovali 
v zatopeném lomu, což jsme popisovali 
v minulých číslech zpravodaje a tak míří-
me rovnou pod hladinu. 
Zamáváme kapitánovi lodi, upouštíme 
vzduch z vesty a z rozbouřené hladiny 
míříme do klidného podvodního světa.  
 První pohled na podmořský 
život vyráží dech. Průzračná voda několik 
desítek metrů hluboko, barevné korály a 
hemžící se hejna jasně zbarvených rybek. 
Touto krásou nás vítá podmořský svět 
Elby.  Ani ve snu bych si nedokázal před-
stavit, jak je podmořský svět barevný, 
klidný, harmonický a během několika 
okamžiků se stáváte jeho součástí. 
Pomalu klesáme do hloubky patnácti 
metrů, kde dochází k poslední kontrole 
vybavení. Vše se zdá být v pořádku a 
nám nic nebrání prozkoumat korály zdej-
šího pobřeží. Pohybujeme se asi 
v metrové výšce nad samotným dnem. 
Na ošklivé a větrné počasí, co panuje 
nahoře, si ani nevzpomeneme. Jen nás 
pomalým tempem ženou mořské proudy 
a tak ani nemusíme vyvíjet přílišnou sna-
hu plavat. Horší je, když nás chytí opačný 
proud, než který chceme. Pak nás musí 
doprovodný potápěč tlačit před sebou, 
protože samotný vozíčkář to pouhýma 
rukama neutáhne.  

Podmořský svět 
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 Ač se to na první pohled nezdá, 
je na mořském dně nebo ve skalních 
útesech velice živo. Spatřit tu můžete 
množství živých korálů obydlené více než 
tisícovkou živočišných druhů. Korálový 
útes je tvořený miliony drobných polypů 
vytvářejících si pevné schránky z uhličita-
nu vápenatého. Nové generace korálů 

vždy staví na schránkách svých před-
chůdců a tímto způsobem rostou útesy 
do všech stran. Jednotlivé druhy korálů 
mají různé tvary i barvy. Barevnost korá-
lů je dána symbiotickými řasami – zoo-
xantelami. Tyto řasy dodávají korálu živi-
ny pomocí fotosyntézy a on jim na oplát-
ku poskytuje domov. Vše to vypadá jako 
podmořské město z filmu „Hledá se Ne-
mo“. Určitý respekt vzbuzují murény a 
jejich zubatá tlama čnící z tmavé skalní 
pukliny. Přesto se k ní dá přiblížit, popří-
padě nakrmit mrtvou rybkou. Na každém 
kousku dna pak sídlí mořský ježek, na 
něhož je dobré dávat si pozor. Drobné i 
větší rybky takových tvarů a barev, že se 
nestačíte divit, nám dělají společnost po 
celou dobu ponoru. Vítaným zpestřením 
pro potápěče je socha Madony umístěná 

v desetimetrové hloubce. Podle vyprávě-
ní místních obyvatel stála socha na ma-
lém skalnatém ostrůvku, ale rozbouřené 
moře ji před časem strhlo na samé dno, 
kde ji objevili potápěči. Také my jsme se 
u sochy zastavili a zanechali u ní drobný 
předmět, aby nás Madona ochraňovala 
během pobytu pod hladinou. 

 Při pohybu v tak rozlehlém úze-
mí není problém ztratit pojem o čase a 
poloze, kde je ukotvený člun. Je tedy 
nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože 
návrat se může díky podmořským prou-
dům značně zkomplikovat. Důležité je 
také hlídat hloubku ponoru a to kvůli 
problémům s dekompresí, kterou jsme si 
popisovali v minulém zpravodaji. Oproti 
zatopenému lomu, kde je možné si odvo-
dit hloubku podle množství světla nebo 
klesající teploty, je to v moři jiné. Sluneč-
ní paprsky rozzáří mořské dno stejným 
způsobem také v hloubce čtyřicet metrů 
a změnu okolní teploty příliš nepociťuje-
te. Ze zvědavosti jsme s doprovodným 
instruktorem klesli na padesátimetrovou 
hloubku, ale ta nic nového nepřinesla. 
Jen život už tu není tak aktivní jako 
v místech do třiceti metrů, kde se pohy-

bujeme po celou dobu. Také slaná voda 
vnikající pod brýle může hezky znepří-
jemnit situaci. Pokud si nedáte pozor a 
voda vnikne do očí, je potápěč na chvíli 
paralyzován. Naštěstí existuje možnost, 
jak se vody zbavit. Buď stačí pouze vy-
dechnout nosem do masky, nebo pokud 
voda nezmizí, musí se maska při vydech-
nutí mírně odklopit ve spodní části. 
To už nás ale ukazatel zbývajícího vzdu-
chu v lahvi nutí myslet na návrat. Větši-
nou jsou na tom všechny skupiny stejně 
a tak se pomalým tempem všichni sejde-
me u kotevního lana, odkud stoupáme 
na hladinu. Doba ponoru hodně závisí na 
fyzické aktivitě, ale zpravidla ponor netr-
vá méně než padesát minut. Výstup opět 
nesmíme uspěchat, navíc je tu riziko 
chvilkové ztráty vědomí při vynoření, 
kvůli rychlé změně okolního tlaku, ale 
tuhle problematiku si hlídá zkušený do-
provod. Na hladině se přichytíme po-
stranních lan člunu a asistující potápěči 
odepínají výstroj. Poté nás jednoho po 
druhém vyzvednou nahoru a usadí zpět 
do člunu na bláznivou cestu zpět. 
Krásný zážitek z prvního dne nepokazilo 
ani ošklivé počasí, které se 
v následujících dnech umoudřilo. Již dru-
hý den nás vítá zářící slunce a další, ten-
tokrát již ničím nerušený, podmořský 
svět. 

Poděkování:  OS Restart -organizace a 
financování projektu, Orca diving s.r.o. - 
zapůjčení části potápěčské výstroje, a 
asistentům za zprostředkování nezapo-
menutelného zážitku. Pokud chcete pod-
pořit naše projekty darem, či příspěvkem 
nebo jen shlédnout fotogalerii z potápě-
ní, vše potřebné naleznete na našich 
webových stránkách:   
Bankovní spojení: 2700208960/2010. Za 
vaši pomoc srdečně děkujeme. Za Ob-
čanské sdružení Život na dvě doby  

Milan Laštůvka.  

www.zivotnadvedoby.cz 

http://www.zivotnadvedoby.cz


 Kromě již zmíněné pomoci 
ve Strunkovicích nad Blanicí (článek 
přinášíme na jiném místě Zpravoda-
je) zajistila jednotka interní školení 
svých členů a provedla další 
z cvičných jízd požárním automobi-

lem. Koncem měsíce července likvi-
dovali přemnožené vosy na stráni u 
sokolovny, jeden den sami, druhý 
den pak za asistence profesionálních 
hasičů z Boskovic. Zásah byl úspěš-
ný. Spolupracují při opravách 

v rámci akce „Na místu setkávání 
záleží“, ve zbrojnici je uložena drob-
ná technika firmy, která provádí 
úpravy kolem bývalé školy nebo po-
mohli načerpat vodu potřebnou na 
stavbě. Děkujeme. 

Mateřská škola 
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 Ještě v loňském školním ro-
ce, oslavila mateřská škola ve Val-
chově 30. výročí svého provozu. 
Hlavně pro děti byl připraven nauč-
ně – zábavný program „Bezpečný 
pes“, který se konal na dětském 
hřišti vedle školky a většině dětí se 
moc líbil. Spíše pro dospělé byl po 
dva dny zajištěn den otevřených 
dveří, pro všechny pak program na-
cvičený dětmi ze školky. Uskutečnilo 
se i setkání bývalých zaměstnanců 
mateřské školy. 

 Až 19. června, to kvůli poča-
sí, děti slavily svůj den. Kromě sou-
těží a zábavy v lese bylo připraveno 
opékání špekáčků a hry na zahradě. 
Starý školní rok zakončilo vyřazování 
předškoláků, kteří od letošního září 
už navštěvují první třídu. Hrálo se 

divadlo, zpívalo, recitovalo, bylo při-
praveno i malé občerstvení pro rodi-
če. O dobrotu pro všechny děti se 
postarala Lucka Raušová, která na-
pekla půvabné dortíky a ozdobila je 
motivy u dětí tolik oblíbených posta-
viček. Do první třídy v září vykročili: 
Lucinka Raušová, Kubík Fiala, Tedík 
Brož, Daneček Johanides a Ondra 
Sekanina. Tak hodně zdaru! 

 Ve školce je po prázdninách 
mnoho nového. Asi nejvíce je vidět 
nová fasáda budovy, která krásně 
září do dálky. O stavbě a financování 
je hovořeno v úvodníku. Nová je i 
podstatná část vnitřního vybavení 
školky. Nový, vkusný a bezpečný 
nábytek, čistá výmalba a pořádek 
jen dokreslují příjemné prostředí ve 
školce. A když už jsme u novot, od 

le- tošního školního roku je 
nastaven nový systém v oblasti stra-
vování. Počítačový program zajistí 
lepší evidenci potravin a urychlí prá-
ci vedoucí stravování. Platit obědy 
za vaše děti bude možné pomocí 
plateb po internetu. Předpokládá se, 
že to bude pro rodiče pohodlnější a 
jednodušší. „Novou“ mají ve školce i 
paní školnici. 

 V tomto školním roce je při-
jato 25 dětí, což je plný stav a školka 
připravuje tradiční i nové akce. Jen 
co se ti noví  ve školce trochu roz-
koukají a zvyknou si, určitě se sami 
do všech činností zapojí. Jednou 
z prvních akcí bude oblíbená drakiá-
da s opékáním špekáčků. Přejeme 
všem dětem, aby se jim ve školce 
líbilo. 

Zásahová jednotka SDH 

Rubriky 

TJ Sokol Valchov 

 TJ Sokol již tradičně a velmi 
dobře spolupracuje a pomáhá při 
organizaci téměř všech obecních 
akcí. Pomoc spočívá v aktivním zapo-
jení členů, ale také v tom, že kdyko-
liv je to potřeba, je k dispozici každý 
prostor sokolovny i jejího okolí. Při-
pomeňme si třeba jen cyklistické 
závody, které nás čekají o víken-
du.14. a 15. září se pojedou hned 
dvoje.  

 A právě do termínu závodů – 
Drtiče i Velké ceny obce Valchova si 
dali za úkol provést zateplení a oblo-
žení dřevem severní strany budovy 
sokolovny. Na část výdajů se jim po-
dařilo zajistit dotaci, zbytek dofinan-

covali ze svého rozpočtu. Výběr do-
davatele vyhrála svojí nejlepší nabíd-
kou firma Milan Melousek – stavební 
práce a vše proběhlo přesně podle 
plánu a představ. Sokolovna, včetně 
přístřešku, je na 100% připravena 
přivítat všechny závodníky i hosty 
nebo jejich doprovod. Koncem 
prázdnin proběhl také velký úklid 
vnitřních prostor sokolovny. Pěkné a 
čisté prostředí je čím dál tím častěji 
využíváno nejen různými organizace-
mi, i z jiných obcí, ale i pro soukromé 
účely, což je jedině dobře. 

 Co se týká sportovní činnos-
ti, oddíl aerobicu a zumby cvičí a má 
velkou oblibu. Malá kopaná zahájila 

podzimní část soutěže. Mužstvo A 
odehrálo čtyři zápasy (z toho jedna 
výhra, jedna prohra a dvě remízy), 
mužstvo B má za sebou pět zápasů a 
na kontě tři výhry a dvě prohry. 
Hlavně u „béčka“ se zdá, že si drží 
slušnou úroveň nastoupenou v jarní 
polovině soutěže.  Hráči B hrají zá-
kladní skupinu, „áčko“ potom pátou 
ligu. Držíme klu-
kům palce, ať se 
umístí co nejlépe 
a hlavně ať mají 
radost ze hry. 
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 Členové SDH Valchov uspořá-

dali pouťovou zábavu, v neděli také za-

jistili provoz občerstvení na hřišti. Přivy-

dělali tak něco málo do hasičské kasy. 

Z peněz za železný šrot, z tržby na zába-

vě a u stánku či z dotace pořídili nové 

vycházkové stejnokroje svým členům. 7. 

července absolvovali Memoriál Mirosla-

va Ošlejška ve Velenově. Obsadili pěkné 

páté místo. 10. srpna se pak zúčastnili 

oslav 110. výročí založení Sboru dobro-

volných hasičů v Ludíkově. Mladí hasiči 

v rámci svého kroužku vyrazili na výlet – 

do westernového městečka do Boskovic 

a moc si to užili v lanovém centru. Krou-

žek pro děti také 

pokračuje každý 

pátek. 

Rubriky 

Poškolákům začne koncem září nová liga. Slibují, že jejich výsledky budou ještě lepší 

než v minulé sezóně. Tvrdit si to mohou dovolit, svědčí o tom dobrá forma hráčů. 

Například Ladislav Dlábek mladší se na turnaji s názvem Milanis Cup na Okrouhlé 

umístil na třetí příčce z celkového počtu asi 60 účastníků. Také se prosadil na třech 

turnajích v Boskovicích, kde skončil dvakrát třetí a jednou dokonce zvítězil. 

Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

Honební společenstvo Valchov  Myslivci pilně pracovali po 

celé léto. Sušili seno na zimu a 

opravovali myslivecká zařízení, 

ostatně tuto činnost dělají průběž-

ně po celý rok. Velmi záslužné byly 

jejich „noční služby“ při ochraně 

zemědělských plodin proti divočá-

kům. Dozrávající obilí působilo na 

zvěř jako magnet. Jednotliví členo-

vé se různě se střídali a pro před-

stavu – služba trvala třeba od 21 do 

4 hodin do rána. Největší událostí 

pro myslivce a jejich sympatizanty 

však určitě bylo vypouštění malých 

zajíčků do honitby. 21. července se 

v lokalitě nového obecního lesa „V 

Sekerkách“ do volné přírody pustilo 

8 mladých zajíců březňáků 

v poměru 5 zaječek a 3 zajíčci. Je to 

tak nejvhodnější pro nejlepší přiro-

zený rozvoj populace zajíců. Všichni 

věří, že se podaří zajíce v našich 

podmínkách rozmnožit a zlepšit tak 

nejen možnost lovu drobné zvěře, 

ale především biodiverzitu přírody 

v našem okolí. Po samotném vypuš-

tění bylo na místě zanecháno krme-

ní na které byli zajíci zvyklí a voda, 

to než přejdou na přirozenou potra-

vu. Největší radost a zajímavý záži-

tek měli především děti, které se 

přišly podívat. Přejme ušákům hod-

ně štěstí, příznivé podmínky pro 

život a rozmnožování a málo škod-

né zvěře. 

Šipkový klub DC Poškoláci Valchov 



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 Sobota 14. 9. 2013 - Valchovský drtič - maraton 50 - závod zařazený do Brněnského poháru hor-
ských kol, konaný pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka - 
na hřišti v Borkách, občerstvení, doprovodný program. 

 15. 9. 2013 - Velká cena obce Valchova - poslední závod Poháru Drahanské vrchoviny s celkovým 
vyhodnocením celého seriálu. Bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, ukázky, občerstvení. 
U obou závodů spoty na rádiu Petrov. 

 21. 9. 2013 - Herna technických souvislostí - další z volných otevření s novými experimenty a 3D 
projekcí. 

 27. 10. 2013 v 17 hodin divadelní představení v sokolovně. 

 

dále pak: 

 

 Plánovaná exkurze do tiskárny 

 Beseda v knihovně 

 1. 12. 2013 - VII. Adventní rukodělná dílna a velký jarmark řemesel - sokolovna a okolí. 

 5. 12. 2013 - Mikuláš - kaple sv. Petra a Pavla 

 7. 12. 2013 - Víno, housle a cimbál - klub sokolovny ve Valchově 

 Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu pořádaných akcí. 

 

a v okolí … 
 

 Máte doma nepotřebné drobnosti, gramodesky, obrázky, knihy, sklo, keramiku, sošky, drobný mo-
biliář, veteránské kousky, náhradní součástky, vám již nepotřebné předměty...? Přijďte a prodejte... 
Přijďte a nakupte… Kde? Horní část Masarykova náměstí. V čase vždy od 9.00 do 16.00. Za mírný 
poplatek si u správce trhu pronajmete plochu či prodejní stůl a můžete obchodovat.  

 Památková obnova tzv. Alhambra salonu aneb není Alhambra jako Alhambra, 1.5.2013 - 
31.10.2013., státní zámek Kunštát, Zámecká 1, 679 72 Kunštát. 

 15.ROČNÍK VÝSTAVY OBRAZŮ, 30.6.2013 - 30.9.2013, výstava, Benešov, Restaurace Morava 

 

 A mnoho dalšího ... 

Co se chystá ... 
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Trocha historie 

Nad Valchovskými kronikami V 
Historie školství ve Valchově - pokračování 

 Od září 1945 začal vyučovat v naší škole učitel Josef 
Kotouček. Do školního roku 1948/ 1949 se vyučovalo v jedné 
třídě, potom byla škola organizována jako dvoutřídní se střída-
vým vyučováním. V I. třídě bylo 18 žáků, ve druhé třídě 25 žá-
ků. Učitelkou byla Anežka Menšíková z Ludíkova.   

 Z podnětu Rodičovského sdružení byla v roce 1947 
provedena sbírka na zakoupení listových tabulí. Sbírka vynesla 
2 250 Kčs.   

 V roce 1952 byl ředitel školy Josef Kotouček přeložen 
ze služebních důvodů na jinou školu v okrese i přes odpor vět-
šiny občanů. Vedením školy byla pověřena učitelka Anežka 
Menšíková, druhou učitelkou byla Anna Novotná. Dnem 1. září 
1953 začala na škole vyučovat paní Marie Chlupová. Na celé 
škole  bylo 53 žáků. ONV Blansko v roce 1954 povolil přístavbu 
II. třídy. S přístavbou se mělo začít hned na jaře, aby třída byla 
připravena pro vyučování od 1. září, ale s pracemi se započalo 
až v měsíci srpnu 1954. Rozpočet na přístavbu byl 116 000 Kč a 
byl hrazen ONV. S přístavbou školy se pokračovalo velmi po-
malu, začátkem listopadu byla třída pod střechou a začalo se 
s úpravou chodby a záchodů. Kvůli prováděným stavebním 
pracím se ve staré třídě nedalo vyučovat. Místní národní výbor 
vyšel škole vstříc a přenechal škole 3 místnosti I. poschodí bu-
dovy MNV po dobu, dokud nebude přístavba ukončena. 

V obou třídách se začalo vyučovat 1. září 1955, na škole bylo 
tehdy celkem 48 žáků.  

 Dne 1. srpna 1958 odešla ředitelka Marie Chlupová 
do důchodu. Ředitelem školy byl ustanoven František Kočvara 
(nar. 1910 na Suchém) a učitelkou Květuše Kočvarová (nar. 
1920 na Benešově). Bydlel i s rodinou v ředitelském bytě 
v budově školy. Manželé na naší škole působili do června 1974, 
kdy oba odešli do důchodu. Od školního roku 1974/1975 se 
dvojtřídní škola změnila na jednotřídní, ředitelem školy se stal 
Vojtěch Henek a vyučoval 17 žáků ve čtyřech ročnících (do 1. 
ročníku nenastoupil žádný žák). Od roku 1977 se ve škole vyu-
čovali pouze tři postupné ročníky (celkem 15 žáků).  

 Podle směrnic ministerstva školství Okresní národní 
výbor v Blansku, odbor školství, vypracoval plán na přestavbu 
sítě základních škol. Podle tohoto plánu došlo ke zrušení jed-
notřídní školy ve Valchově. Od září 1981 žáci začali dojíždět do 
ZDŠ v Boskovicích. 

 Škola ve Valchově byla po 99 letech zrušena. Budova 
školy byla od té doby využívána k různým účelům – byla zde 
umístěna dětská poradna, knihovna, zřízena obřadní síň pro 
SPOZ na vítání občánků, různé besedy apod. Budova školy byla 
pěkně  opravena a zmodernizována. V současné době se v ní 
nachází pohostinství, knihovna, klubovna hasičů. Jen nápis 
„ŠKOLA“ nám připomíná, k čemu budova sloužila původně.  

Sedící: Pavel Barák 

(čp. 80), Eliška Pik-

nová (čp. 79), Pavla 

Fialová (čp. 42) 

Prostřední řada: 

Jana Šonová 

(čp.48), Jana Šmí-

dová (čp. 77), Dob-

romila Přibylová 

(čp. 82), Jitka Bará-

ková (čp. 7), Petr 

Vašíček (čp. 101), 

Dagmar Kaliková 

(čp. 39), Libuše 

Musilová (čp. 16) 

Horní řada: Zdeněk 

Chlup (čp. 56), Petr 

Chlup (čp. 76), Petr 

Nečas (čp. 74), Jiří 

Musil (čp. 16), Lu-

boš Chlup (čpo. 76). 

V červnu 1974 odešli do důchodu po šestnácti letech působení na zdejší škole ředitel školy 

František Kočvara a učitelka Květuše Kočvarová. Na fotografii z tohoto roku je ředitel školy 

František Kočvara a žáci 3. a 5. ročníku.     Napsala Pavla Vítová 
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Valchov jako značka 

Valchov a jeho příroda  

 Naše obec má překrásné okolí 
s nádherným lesem a zajímavě členě-
ným reliéfem. Mé povídání se bude 
týkat té části, kterou dobře znám. Jme-
nuje se „Žleb“. Cestu do „Žleba“ lemuje 
potůček, jehož pramen je někde za 
„Svěrákovou“ loukou (asi 2,5 km od 
Valchova), se současným názvem 
„Randulka“. Uvedená cesta navazuje na 
cestu „Němčickou“ – někdy taky nazý-
vanou „Trhůvka“. Byla důležitou spojni-
cí vesnic Němčice, Sloup, Žďár, Petrovi-
ce, Šošůvka, ale zejména Lipovce 
s Boskovicemi a dále, jak se říkalo se 
spodními dědinami. Pro Lipovec měla 
zásadní význam v tom, že ji využívali 
vápeníci pro přepravu vápna. 
Z uvedeného vyplývá, že překonání tak 
velkých vzdáleností vyžadovalo vyjíždět 
s nákladem kolem třetí hodiny ráno. 
S prázdnými povozy se formani vraceli 
v odpoledních hodinách unavení, nevy-
spalí a proto velmi často na povozech 
spali. Koně znajíce dobře cestu se bez-
pečně s vozy i formany vraceli domů. Je 
třeba dodat, že v té době byl na silni-
cích provoz automobilů a motocyklů 
minimální. Nelze rovněž nevzpome-
nout, že cestu využívala, vlastně dodnes 
využívají, náboženská procesí. Svědčí o 
tom skromná výzdoba s náboženskou 
tematikou na samém konci lesa před 
Němčicemi. Zde patrně poutníci odpo-
čívají a doplňují kalorie na další cestu 
do Sloupu a možná až do Křtin, do obcí, 
které patří k významným poutním mís-
tům. 

 Vraťme se ale k přírodě – vý-
znamnou část tvoří ptactvo, které na 
sebe upozorňuje nejen svou krásou a 
leteckým uměním, ale zejména zpě-
vem. Jedno z předních míst co do krásy, 
ale vzácností výskytu u nás zaujímají 
bažanti. Nedávno jsem krásného bažan-
tího kohouta spatřil u cesty do 
„Podruské“. Počínal si klidně, majestát-

ně a relativně dlouho jsme se na sebe 
dívali. Dalším vzácným opeřencem 
v našem okolí je křepelka. Na rozdíl od 
bažanta jsem křepelku snad nikdy nevi-
děl, ale za to jsem ji velmi často slyšel. 
Jejím charakteristickým popěvkem „pět 
peněz, pět peněz“ mě až do letošního 
roku vítala. Vnímal jsem to jako 
pozdrav. Často si kladu otázku proč ji už 
neslyším. Možností je víc. Tou první je, 
že nepřežila zimu, tou druhou, že se 
stala obětí dravce. Tou třetí – prozaic-
kou, že se urazila. Vzpomněl jsem si 
totiž, jak nám (dětem) maminka často 
připomínala: „pozdravit je slušnost, 
odpovědět povinnost“. Odpovědět, ale 
jak? Tak se možná urazila. 

 Několik vět k lesní zvěři – mezi 
cestou a obecním lesem, kolem již zmí-
něného potůčku, jsem ve vysoké trávě 
zahlédl překrásná pruhovaná selata. 
Měl jsem však na paměti, abych svým 
chováním nevyprovokoval jejich matku 
– bachyni k útoku. Je při ochraně svých 
mláďat velmi nebezpečná. Dalším oby-
vatelem lesa kolem „Němčické“ jsou 
veverky. Pěknou hnědočernou jsem již 
několikrát spatřil, jak přebíhala cestu z 
„Obecního“ lesa do lesa „Panského“ a 
rychle do bezpečí koruny smrku. Tak 
jsem si vzpomněl, jak nás paní učitelka 
učila: „Veverka čiperka našich lesů je 
hlodavec, má velký huňatý ocas, který 
je jejím kormidlem i padákem“. Vý-
znamným obyvatelem lesa kolem Val-
chova je srnčí zvěř, které se zatím daří 
dobře. Vidím je často, jak se pasou na 
polích a louce blízko lesa. Velkým zážit-
kem je uvidět pěkně zbarvené mládě 
v doprovodu matky. Nelze zapomenout 
samozřejmě na zajíce. Mám ale dojem, 
že oproti nedávné minulosti se vyskytují 
stále méně. Smutnou skutečností je ale 
absence drobnějšího opeřence – ko-
roptve. Ty jsme mohli vídat v hloučcích, 
jak se dobývají přes vrstvu sněhu 

k potravě. 

 Významnou součástí přírody 
jsou vodní toky. Město bez řeky, vesni-
ce bez potoka, to jaksi není ono. Naší 
vesnicí protéká potok s názvem 
„Valchovka“. Jejími hlavními přítoky 
jsou potůčky ze „Žleba“ a ze „Žlíbku“. 
Několika větami se zmíním o promě-
nách přítoku ze „Žleba“. Jako potok, co 
do množství vody, se radikálně změnil 
vybudováním vodovodů do Boskovic, 
Žďárné a Valchova. Tím se stalo, že 
zejména v letních měsících potůček 
zcela vysychá. Tato skutečnost vytváří 
pro nezasvěcené iluzi, že nám v případě 
vydatných dešťů žádné nebezpečí ne-
hrozí. Jak ale ukázala nedávná událost, 
opak je pravdou. Přítok ze „Žleba“ nelze 
podceňovat. 

 Jak jsem již uvedl, významnou 
úlohu v životě člověka hraje příroda, 
což dokreslují jednotlivé názvy míst, 
například podle tvaru okolí vesnice, ale 
také podle druhů lesních dřevin. Velkou 
pozornost zasluhuje název „U křížka“, 
který představuje nejen zmíněný křížek, 
ale zejména dvě nádherné lípy. Jedna 
z nich převyšuje tu druhou svojí mohut-
ností, což nadneseně řečeno, připomíná 
manželskou dvojici. Vnucuje se mně 
otázka a jsem na rozpacích, jestli lípy 
chrání křížek nebo křížek, jako symbol 
Boží, chrání lípy. Tento překrásný klenot 
ležící na zmiňované trase „Trhůvka“ 
dokonce přilákal dvojici mladých lidí, 
aby zde uzavřeli církevní sňatek. 

 Valchov je pěkná vesnice, ale 
aby se vyrovnala krásnému okolí, mají 
její obyvatelé hodně práce před sebou. 
A na závěr jedno velké přání: aby 
v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů 
Valchova došlo co nejdříve 
k vybudování silničního obchvatu. 

 Čeněk Menšík 



strana 18 

Valchov jako značka 

Podzimní inspirace - houbové recepty  

Hřibové topinky  

Suroviny: 
Čerstvé nebo zavařené houby, olej, sůl, pepř, cibule, česnek, majo-
ránka, tavený sýr, chléb 
Postup: 
Očištěné a nakrájené houby podusíme na pánvi do měkka na cibulce 
a oleji. Jakmile je prvotní příprava hub hotova, dodáme do rozpálené 
směsi nadrobno nasekaný nebo protlačený česnek a na pánvi zpraží-
me, ochutíme solí, pepřem a majoránkou. Nakonec přidáme tavený 
sýr podle chuti a ten necháme rozpustit. Mezitím si na vedlejší pánvi 
usmažíme topinky a ty potřeme houbovo - sýrovou směsí. 

Houbofleky 

Suroviny:  
Vařené těstoviny, dušené (povařené) 
houby, vejce. 
Postup:  
Dno pekáče vymažeme tukem, přidáme 
vařené těstoviny, houby, promícháme, 
osolíme, zalijeme rozšlehanými vejci a 
zapečeme. 

Houbové papriky 

Suroviny: 
Jakékoliv houby, drcený kmín, sůl, 2 hrsti rýže, petrželku, papriky na 
plnění 
Postup: 
Houby podusíme na cibulce s drceným kmínem a solí tak, aby nebyly 
příliš řídké. Promícháme s uvařenou rýží, kterou jsme současně vařili. 
A přidáme hrst petrželky. Naplníme jimi vypeckované a očištěné pa-
priky, které dusíme na cibulce do měkka. Podávám s rýží. 

 Houbový guláš  

Suroviny: 
600 g čerstvých hub, 2 cibule, 1 
rajče, 1 červená paprika, sůl, 
špetka drceného kmínu, 2 lžíce 
rostlinného oleje, šálek smetany, 
lžíce polohrubé mouky 
Postup: 
Nejvhodnější je příprava guláše 
ze směsi hub. Očištěné a pokrá-
jené houby podusíme na tuku a 
osmahnuté cibulce. Pak přidáme 
oloupané rajče a na kostičky na-
krájenou papriku. Osolíme, při-
dáme drcený kmín a dusíme do 
měkka. Pak guláš zahustíme 
smetanou, rozmíchanou s mou-
kou. 

Houbové toasty  

Suroviny: 
300 g hub (jedlých), 50 g másla, 150 ml smetany, po jedné lžíci pln. hořčice, 
kečupu, sójové omáčky, citrónové šťávy, sůl, pepř, muškát, toasty. 
Postup: 
Houby nakrájíme a podusíme na másle, z ostatních surovin uděláme omáčku, 
kterou zalijeme houby a asi 20 minut dusíme za občasného míchání, podává-
me na opečených toastech. 

Houby v pivu 

Suroviny: 
200 g hříbků, 1 vejce, 2 dl piva, 
100 g hladké mouky, olej, sůl. 
Postup: 
Z piva, mouky a vejce uděláme 
těstíčko, osolíme a houby v 
něm namáčíme, smažíme v 
rozpáleném oleji. 
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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  

 

  

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 

Malá stavební firma provádí: 
 

 Montáž anhydritových podlah 

 Montáž pryskyřicových podlah 

 Montáže sádrokartonů 

 Stavby rodinných domů na klíč 

 Úpravy ploch a zámkové dlažby 

 Zateplení fasád 

 A další práce 
 

Kontakt:  

Milan Melousek 

tel.: 601 387 907 

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, Lenka Hasoňová, Čeněk Menšík, Milan Laštůvka a Jiří Barák ml. 

S přáním pevné-

ho zdraví, štěstí, 

osobní pohody  

se připojuje ve-

dení obce a zastu-

pitelstvo obce 

Valchov. 

Paní Františka Havelková 

Pan Josef Chlup 

Pan Zdeněk Přibyl 

Paní Marie Koudelková 

Pan Vincenc Novák 

 

Navždy nás opustili tito naši občané 
 

Pan Oldřich Krátký 

Pan Karel Přikryl 
 

Vzpomeňte 


