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Úvodní slovo starostky 

dovoluji si Vás pozdravit těsně 
před vánočními svátky. Pevně 
doufám, že si po dobu svátečních 
dnů najdete alespoň malou chvíli 
na přečtení informací z obce, co 
se za uplynulé období událo. A že 
toho opět nebylo málo. 

 Rok 2013 se chýlí ke konci, 
a proto se domnívám, že pro bi-
lancování je to vhodná chvíle. Za-
čnu výstavbou. Za tento rok se 
nám podařilo podat osm žádostí o 
dotace. Sedm z nich bylo úspěš-
ných, máme podepsané smlouvy 
nebo dohody, pět jich už bylo i 
proplaceno. Verdikt té poslední, 
která byla podána na sadební ma-
teriál na výsadbu v obecním lese 
budeme vědět v novém roce. Je 
však velmi pravděpodobné, že 
bude také kladně vyřízena. Celko-
vá částka všech dosahuje asi 1 mi-
lion korun.  

 Největší stavbou letošního 
roku jsou bezesporu úpravy pro-
stranství kolem bývalé školy. Stav-
ba byla dokončena až teď na pod-
zim, některé drobnosti je ještě 
třeba doladit. Věřím však, že plo-
cha i nové prvky (nové herní prv-
ky, nový parčík, mobiliář, výsad-
by), včetně zajímavě řešené fasá-
dy hasičské zbrojnice, se líbí a jsou 
pěknou dominantou jednoho z 
přirozených center obce. Celková 
cena za dílo byla asi 1,3 milionu 
korun, z toho téměř půl milionu 
dotace.  

 Druhou největší akcí bylo 
zateplení budovy mateřské školy. 
Kromě samotného zateplení se 
provedlo ještě mnoho souvisejí-
cích prací. Například opravy dla-
žeb,  svodů, zábradlí na balkoně a 
terase, rekonstrukce samotné te-
rasy nebo úpravy brány a branky 
do dvora za obecním úřadem, kte-
ré s opravenou fasádou velmi úz-
ce souvisí. Proinvestovalo se 
800 tisíc korun, z toho 173 tisíc 
činila dotace z Jihomoravského 
kraje a 85 tisíc si sama školka za-
platila z investičního fondu. Z 
obecního rozpočtu se tedy za 
školku utratilo asi 540 tisíc korun. 
Nový kabát školky však září do 
dálky a dle reakcí občanů i cizích 
lidí usuzuji, že se povedl a líbí se. 

 Třetí větší stavební záleži-
tostí je nové osvětlení přechodu 
pro pěší i místa pro přecházení na 
konci obce ve směru na Žďárnou.  
Zajistí lepší bezpečnost chodců a 
lepší přehled o situaci pro řidiče. 
Celkové náklady byly přibližně 
260 tisíc korun, dotace pak 
174 tisíce. Všechny ceny uvádím 
včetně daně z přidané hodnoty, 
což představuje 21%. To jen pro  
lepší dokreslení výdajů.  

 Další dvě úspěšné dotace 
se týkaly knihovny. Obě byly z roz-
počtu Ministerstva kultury ČR. 
Jedna z programu VISK 3 částečně 
pokryla náklady na automatizaci 
knihovny, asi 50% z celkových ná-
kladů 30 tisíc korun. Ta druhá byla  

na takzvaný měkký projekt, to 
znamená na pořádání přednášek, 
besed, školení a podobně. V tom-
to případě stál projekt 20 tisíc ko-
run, dotace uhradila výdaje za 
5 tisíc. 

 Dvě dotace jsme podali 
také na les. Z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje jsme obdrželi 20 tisíc 
na mladé stromky vysázené na 
holině v Borkách a druhá dotace 
je podána na Státní zemědělský a 
intervenční fond, jak jsem se zmí-
nila v úvodu. 

 Poslední osmá dotace se 
týká vybavení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů věcnými pro-
středky, také z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje. To jinými slovy 
znamená, že pro jednotku pořídily 
nové zásahové obleky, kukly, ves-
ty, radiostanice a další potřebná 
výbava. Žádali jsme sice původně 
o částku přesahující 100 tisíc ko-
run, dotace byla schválena pouze 
na 25 tisíc. Vybavení tedy bylo 
dofinancováno z obecního rozpoč-
tu. I tak je to velký úspěch, neboť 
část peněz, Jihomoravským kra-
jem původně zamýšlených na 
podporu jednotek SDHO, byla 
přesměrována na pokrytí násled-
ků letošních povodní. 

 A, abych nezapomněla a 
výčet peněz získaných z jiných 
zdrojů byl úplný, musím zmínit i 
šikovnost sokolíků, kterým se po-
dařilo získat peníze z JMK na další 
opravy sokolovny. 
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Vážení a milí spoluobčané, 



Dost bylo psaní jen o penězích, 
také jsme se v letošním roce bavili 
a vzdělávali. Chronologicky od 
ledna uvedu akce, které bylo mož-
né ve Valchově nebo s valchov-
skými absolvovat. 

 Jako první proběhla Tříkrá-
lová sbírka, následoval novoroční 
turnaj „Zimní valchovská šipka“, 
dále jsme uvedli do provozu dět-
ský lyžařský vlek, vyslechli besedu 
bratří Filoušových o Banátu a za-
závodili si ve sjezdu na čemkoliv 
na Vrdlově. V únoru se konal mys-
livecký ples, masopustní průvod 
obcí, dětský maškarní karneval a 
beseda nad kronikami obce Val-
chov. Jen tak na okraj vyrostl u 
potoka osvětlený ledopád. Břez-
nové akce zahájil sportovní ples, 
následovala dobrodružná plavba 
po Atlantiku, další valchovská čer-
ná hodinka a připojení se k Hodi-
ně Země a VI. velikonoční ruko-
dělná dílna. Ve sněhu, ale již v 
dubnu se po obci vydali hrkáči, 
poprvé se otevřela Herna technic-
kých souvislostí na obecním úřa-
dě, jel se Valchovský kameňák, 
jako první závod poháru Drahan-
ské vrchoviny, začal se sázet obec-
ní les, kde hlavní práce trvaly mě-
síc, na závěr měsíce dubna se ve 
Valchově vyrojil zástup čarodějnic 
a byla postavena májka. V květnu 
se konal druhý díl posezení nad 
valchovskými kronikami a hasiči  
byli na soutěži v požárním sportu. 
Červnové akce zahájil nádherný 
pochod na Holíkov, kde někteří z 
místních ještě nikdy nebyli, školka 
oslavila 30 let od svého otevření, 
hasiči se vydali pomáhat do Strun-
kovic nad Blanicí, kde se uklízelo 
po povodních, mladí kluci z Val-
chova se svými přáteli zdolali 
Sněžku, proběhla valchovská pouť 
a kroužek čtení při knihovně uspo-
řádal závěrečné rozloučení před 

prázdninovou pauzou a slavnost-
ně ohodnotil dětské čtenáře pěk-
nou knihou. V červenci proběhla 
vzdělávací exkurze do Moravské-
ho zemského muzea, do pavilonu 
Anthropos, hasiči se zúčastnili 
memoriálu M. Ošlejška ve Veleno-
vě. V září jsme uspořádali Val-
chovský Drtič, Velkou cenu Val-
chova, v říjnu drakiádu, poznávací 
exkurzi do tiskárny, divadelní 
představení.  Listopad zahájila 
Cesta za pohádkou s lampiony, 
dále hon na drobnou zvěř, vítání 
občánků a ukončení měsíce listo-
padu obstarala obecní zabíjačka. 
Prosinec se vždy vyznačuje množ-
stvím kvalitních akcí - rukodělka s 
jarmarkem, Mikuláš ve školce i u 
kapličky, posezení u vína za do-
provodu živé muziky, koledování 
u kaple, vydávání betlémského 
světla na štědrý den. A to nás ješ-
tě čeká silvestrovské bruslení a 
ohňostroj, který nás všechny ply-
nule přesune do nového roku 
2014. Přejme si, aby byl nejméně 
tak bohatý a plodný.  

 Vypsala jsem, pro zajíma-
vost a shrnutí, akce na nichž se v 
drtivé většině podílela obec. Mno-
ho jiných záležitostí však pořádali 
i samy valchovské organizace a 
spolky a možná o nich ani nevíme. 
Spoustu divadel a výletů absolvo-
vala školka, hrál se fotbal i hokej, 
konaly se výjezdy hasičů, brigádně 
se uklízelo a tak dále. Kdo ale pra-
videlně čte Valchovský zpravodaj, 
ví téměř o všem co se šustne. Mu-
sím z tohoto místa moc a moc po-
děkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na organizaci 
některé z uvedených i neuvede-
ných akcí a přispěli tak ke společ-
nému aktivnímu životu u nás v 
obci. Není to tak všude zvykem.  

 Nesmím opomenout, že v 
letošním roce se konala volba Pre-
zidenta České republiky - ve dvou 
kolech a v říjnu volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Volební účast byla opět 
vysoká, což svědčí o zájmu míst-
ních o dění kolem sebe, o tom, že 
jim není lhostejné.  

 Letos jsme také zahájili 
výrobu dokumentárního filmu o 
obci Valchov, pravidelně a velmi 
často aktualizovali obecní webové 
stránky, napsali nebo spolupraco-
vali na mnoha článcích v regionál-
ním i nadregionálním tisku, vydali 
4 čísla Valchovského zpravodaje, 
jehož poslední díl právě držíte v 
rukou.  

 V rámci samosprávy obce 
se pětkrát sešlo obecní zastupitel-
stvo, aby řešilo směr vývoje obce 
nejen v současnosti, ale i do bu-
doucna. V průběhu roku byli u 
obecního úřadu střídavě zaměst-
náváni veřejně prospěšní pracov-
níci, kteří udržovali v obci vzorný 
pořádek a vykonali spoustu pocti-
vé práce.  

 Je více než pravděpodob-
né, že jsem na některé věci, které 
připadly důležité právě Vám, za-
pomněla nebo se mi do článku 
nevešly. Pokud chcete, napište mi 
co bylo pro Vás v uplynulém roce 
důležité a co Vás zaujalo nejvíce. 
Budu jen ráda a nechám se inspi-
rovat pro pořádání dalších akcí v 
příštím roce. Napište mi i pokud 
se Vám něco nelíbilo, poučím se 
nebo si můžeme o věcech popoví-
dat. Na úplný závěr mi dovolte 
popřát Vám pohodové a ničím 
nerušené svátky vánoční a do no-
vého roku pevné zdraví a splnění 
Vašich vlastních snů a přání. 

Jindra Brožová 
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Před a po 
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Podívejte se, jak se změnilo prostranství před bývalou školou. 



Jednání zastupitelstva obce  

 

Na 21. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

    rozpočet obce Valchovna rok 2014 

    žádosti jednotlivých spolků o dotace z rozpočtu obce 

    smlouva o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na zateplení budovy       
 mateřské školy 

    zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2014 na 450,- Kč 
 za poplatníka a rok, všechny skupiny plátců, včetně osvobozených 
 skupin zůstávají v platnosti 

 

Jednání  

ZO  

č.21 

28. 11. 

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 22. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

 vyhláška o místních poplatcích, poplatek za odpad 

 smlouva o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akceschopnost 
jednotky SDH obce 

 inventarizace obecního majetku za rok 2013 

 rozpočtové opatření 

 možný průběh oslav sjezdu rodáků 

 

Jednání  

ZO  

č.22 

20. 12. 

2013 

Další jednání zastupitelstva obce Valchov se uskuteční v měsíci březnu 2014. 

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. Samozřejmě v závislosti na počasí :-). 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 komu-
nálních odpadů  a poplatek ze psů za rok 2014 bude možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo na 
bankovní účet obce č. 29826631/0100 od ledna 2014. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti.  

Základní sazba poplatku za odpad je 450,- 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.  

Kontejner na velkoobjemový odpad 

Kontejner na velkoobjemový odpad ve dvoře obecního úřadu je po dobu zimního období uzavřen.  

Otevřen bude znovu na jaře. 

Nebezpečný odpad  

Mobilní svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik proběhne také v jarním období. 

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. Rozpis svozů najdete na webu obce. 

Třiďte odpad - není to zbytečné! 



AKCE 

 Rukodělka byla letos v ne-
děli. Po zkušenostech s noční zabí-
jačkou se „zabíjačkový výbor“ roz-
hodnul, že pochoutky z prasátka 
vyrobí už v sobotu, aby v neděli na 
rukodělce s jarmarkem bylo vše 
připraveno v nejlepší kvalitě na 
prodej. Pracovat se začalo již v pá-
tek (přípravu a nákupy však bylo 
třeba udělat už během týdne, to 
znamená s předstihem), poslední 
jelítka se z kotle vytahovala stejně 
až před půlnocí. Zpracovalo se přes 
500 kg masa a ostatních surovin, 
dá se říci, že to představovalo 6 
prasat. Ten, kdo zabíjačku zná z 
domova, ví přesně, co to obnáší. 
Myslíme si, že se výrobky povedly a 
chutnaly, čehož důkazem je skuteč-
nost, že se všechno, během nedě-

le, prodalo. Na výrobě masných 
dobrot a veškeré práci, včetně ne-
dělního úklidu a pátečních příprav, 
se podílelo přes 20 pomocníků. 
Nezbývá než moc poděkovat za 
obětavou práci. 

 Další velké díky patří jiné 
směně dobrovolníků, kteří se podí-
leli na organizaci rukodělné dílny a 
jarmarku řemesel. O vzniku a reali-
zaci původní myšlenky o adventní 
rukodělce jsem psala v loňském 
předvánočním Zpravodaji. Celá 
sokolovna byla od 10 dopoledne 
do 17 hodin plná návštěvníků, kteří 
si přišli prohlédnout nabízené zbo-
ží, koupit něco pro užitek nebo jen 
pro potěšení, vyrobit pěknou vá-
noční dekoraci, svíčku z včelího 

vosku nebo třeba přáníčko. Dobře 
se osvědčila Adventní kavárna. Ja-
ko dobrovolné vstupné byl talíř 
buchet, koláčů nebo jiných lasko-
min, který přinesli sami návštěvní-
ci. Osvěžující nápoj si mohl každý 
koupit v baru s bohatou nabídkou 
a v kavárně posedět, popovídat si a 
ochutnat něco ze „vstupného“. V 
celém prostoru sokolovny pak bylo 
možné využít nabídky řemeslníků a 
rukodělné dílny pod taktovkou kni-
hovny. Řemesel i prodejců bylo o 
mnoho více než v loňském roce. 
Venku pod přístřeškem pak probí-
hal prodej zabíjačkových výrobků a 
dokonce i sýrů. Dovoluji si tvrdit, že  
1. adventní víkend se opravdu vy-
dařil a kdo přišel, nelitoval. 
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 14. a 15. září - to byl víkend ve znamení  cyklisti-
ky. V sobotu 14. 9. byl na programu Valchovský Drtič - 
maraton 50. Každý ze závodníků si mohl vybrat, zda po-
jede celý maraton, tedy 50 km nebo jen jeden okruh, to 
znamená 25 km. Z celkového počtu 24 závodníků, kteří 
dokončili, jelo 16 borců celých 50 km a 8 jezdců 25 km 
okruh. Už z fotografií je jasné, že závod to byl opravdu 
hodně těžký, jak profilem terénu, tak chladným poča-
sím, které po celé dva dny panovalo. Absolutním vítě-
zem a zároveň vítězem 50 km tratě se stal Pavel Váňa z 

Kuřimské stáje, hlavní trofej z pětadvacítky si odne-
sl domácí Radek Barák, který jel v barvách Moravce 
Benešov. Super výsledkem je i druhé místo domácí-
ho Michala Veselého ve své kategorii na 25 km. 
Celkově Míša obsadil 6. příčku a hlavně reprezento-
val Obec Valchov. Valchovský Drtič se jel pod zášti-
tou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje 
pana Juránka, který také osobně dekoroval závod-
níky. Je již tradicí, že maraton, mimochodem zařa-
zený také do seriálu „Brněnský pohár horských 
kol“, se jezdí pod záštitou některého z krajských 
představitelů. Jde především o zviditelnění Valcho-
va v krajském měřítku. 
 Na neděli 15. 9. byla připravena Velká cena 
Valchova. Jela se tradičně na přilehlých lesních po-
zemcích, využilo se  terénních zajímavostí v okolí 
valchovského hřiště. Závodu se zúčastnilo 161 při-
hlášených v 19 kategoriích a 1 kategorii štafet. Pů-
vabné byly zejména kategorie nejmenších, kde na 
odrážedlech závodily i dvouleté děti. Valchovská 
velká cena byla zároveň posledním závodem letoš-
ního ročníku Poháru Drahanské vrchoviny a tudíž 
proběhlo i závěrečné vyhodnocení celého seriálu. 
Kompletní výsledky najdete na webu obce. Na pře-
dávání medailí, pohárů i hodnotných cen se podíleli 
i místostarostka Města Boskovic paní Vítková a dal-
ší představitelé veřejného života v našem kraji.  
 Poděkování patří závodníkům, jejich reali-
začnímu zázemí, hlavnímu rozhodčímu Eriku Řezní-
kovi, ale především organizátorům. Nemohu jme-
novitě nezmínit celou rodinu Pepy Baráka - ředitele 

závodu a také Zdeňka Přikryla, kteří byli hlavními organi-
zátory za obec Valchov. Velký dík si zaslouží sponzoři 
našich závodů bez kterých by podniky tohoto typu vů-
bec nemohly existovat. A na kolik takový závod přijde z 
obecního rozpočtu? Budete se divit, ale díky šikovnosti 
realizačního týmu a štědrosti našich sponzorů byl účet 
srovnán na nulu. To jinými slovy znamená, že z obecního 
rozpočtu se na závody neutratilo nic. 

D ra k i á d a   
Velenova. Místo bylo vybráno opravdu luxusně, 
neboť výhledy na vznášející se draky na pozadí 
Vrdlova a za krásného, byť už chladného počasí, 
doslova braly dech. Foukalo tak akorát a děti i 
jejich rodiče se výborně pobavili. Následné opé-
kání špekáčků a teplý čaj také přišel všem k du-
hu. Děkujeme organizátorům. 

Drakiádu jste mohli zažít 2. října. 
Vzhledem k osetému poli za školou 
se letos létalo na louce za novostav-
bou Matuškových podél cesty do 
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V í t a n í  o b č á n k ů  

 

 Vítaní občánků letos vyšlo na neděli 24. listopadu a do života byly přivítány 4 děti. V pěkném prostředí zre-
konstruované třídy v bývalé škole se o kulturní program postaraly děti ze školní družiny při mateřské škole ve Val-
chově. Po vystoupení se rodiče a svědkové miminek zapsali do pamětní knihy a obdrželi dárky a finanční podporu 
od obce. Maminkám byla předána malá kytička a originální Pamětní list. Mezi občany Valchova jsme přivítali Toníč-
ka Janků, Emičku Gašičovou, Ivetku Trnečkovou a Kubíčka Dokoupila. Děti narozené v naší obci v roce 2013. 

 Divadelní 
spolek Nahoď z 
Vranové je přes-
ně ta parta lidí, 
která dělá to, co 
je baví a na výsledku 
jejich snažení je to opravdu 
znát. V neděli 27. října vy-
stoupili u nás ve Valchově, v 
sále sokolovny a předvedli 
dvě úsměvné jednoaktovky 
A. P. Čechova - Medvěd a 
Námluvy. Obrazy z ruského 
venkova předminulého stole-
tí jsou nádherné a dá se s 
klidným svědomím říci, že 
neustále aktuální. Lidé mají 
totiž stále stejné city, vášně, 
ale i problémy a neduhy. 
Děkujeme divadelníkům za 
pěkný zážitek a profesionální 
přístup. Věřím, že mohu mlu-
vit za všech 60 diváků. 

D i v a d l o    
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 Jedna z 
dalších příjemných tradicí u nás ve Valchově byla založe-
na před třemi roky. Stala se velmi oblíbenou a tak po 
třetí v řadě přijel do klubovny naší sokolovny hostovat 

„Putovní sklípek“. Působivé povídání o víně, krásnou li-
dovou muziku, ale především výborné a kvalitní víno za-
jistilo opět rodinné vinařství Rozařín z Moutnic, jehož 
majitelem i duší je pan Richard Janoušek. Málokdo doká-
že tak poutavě vyprávět i o odborných věcech. Přes 60 
lidí si užilo vína, hudby a dozvědělo se mnoho zajímavé-
ho. Sokolíci měli opět perfektně připravenou klubovnu 
včetně občerstvení, které se dalo k vínu zakoupit. Díky. 

M i k u l á š  

 Jednou z posledních akcí v roce je koledování dětí u vá-
nočního stromu u kaple. Letos vyšlo na 19. prosince. Milé pásmo 
koled a žertovných písní, které se pojí k Vánocům, nacvičily, jako 
vždy, děti z naší mateřské školy a školní družiny. Moc děkujeme 
dětem i učitelkám. Sychravě-mrazivé počasí bylo zase trochu 
snesitelnější s teplým nápojem v rukou. Takže příjemné svátky! 

K o l e d o v á n í  u  k a p l e  

 Mikuláš tradičně zavítal do Valchova ke kapličce 5. pro-
since. Když za úplné tmy dorazil ke kapli i s čerty a anděly, 
nejdříve se rozsvítil vánoční strom. Potom děti postupně Miku-
lášovi přednášely básničky a zpívaly písničky. Za svoje výkony 
dostaly balíček plný sladkostí. Musely však dávat dobrý pozor, 
neboť hrozivě strašidelní čerti byli opravdu vynalézaví a podstr-
kovali balíčky naplněné uhlím, měli s sebou dokonce i pytle na 
odnos hříšníků do pekla. Je to vážně zvláštní, když všechny děti 
tvrdily, že byly po celý rok nejhodnější a vůbec nikdo nezlobil. 
Dospělí se u všech těch básniček a slibů mohli aspoň zahřát hor-
kým čajem zavoněným trochou alkoholu. Děkujeme Mikulášovi, 
andělům i všem čertům. Možná by mohli přijít i častěji :-).  

P o s e z e n í  u  v í n a  s  h u d b o u    



Knihovna 

 Knihovna, aktivní jako vždycky, pořádala nebo 
spolupořádala opět mnoho zajímavého. Druhou z plá-
novaných exkurzí, byla návštěva tiskárny.  Exkurzi 
jsme nazvali "Jak se rodí kniha". Cestovali jsme IDS, 
což byl pro některé zážitek sám o sobě (mě nevyjíma-
je :-)). Po zvládnutí cesty do Brna a nalezení tiskárny 
jsme se ponořili do úplně jiného světa. Nevěřili byste, 
jak zajímavě to tam voní a také jaký je tam 
hluk. Tiskárnou Centa a celým jejím provozem nás 
ochotně provedla paní ing. Andrea Šedajová. Z jejího 
poutavého výkladu a nesmírného nadšení byla znát 
její láska k práci a to, že všemu velmi dobře rozu-
mí. Exkurzi nám tiskárna Centa zajistila úplně zdarma. 
Moc děkujeme. Cestovné bylo hrazeno z projek-
tu. Nakonec unavení účastníci poznávacího výletu 
doplnili energii obědem v restauraci KFC a šťastně se 
vrátili domů.  

 Dalšími akcemi bylo například, na jiném místě 
Zpravodaje zmíněné divadlo,  kde výtěžek z dobrovol-

ného vstupného (asi 3 000,- Kč) putoval na nákup no-
vých knih do knihovny nebo spolupráce  na pořádání 
posezení u vína či Cesty za pohádkou s lampiony. Nej-
větší akcí a vyvrcholením celoroční práce knihovny a 
jejích obětavých pomocníků, bylo uspořádání ruko-
dělky - taktéž popsané na jiné stránce. Během celého 
podzimu samozřejmě běžel kroužek čtení pro děti, 
knihovna půjčovala knihy v novém výpůjčním systé-
mu, přikročila k novému označování knih, aby se čte-
náři mohli lépe orientovat mezi regály s knihami. Vel-
mi zajímavým projektem je tvorba modelu celého 
Valchova, který staví děti v knihovně. Každé z dětí si 
namalovalo svůj vlastní dům, společně pak malí čte-
náři vyrobili veřejné budovy a prostranství v obci. Na 
modelu stále pracují a pokud to vyjde, rádi bychom 
ho vystavili u příležitosti sjezdu rodáků v příštím roce. 
Poděkování patří všem, co pro knihovnu neúnavně 
pracují. Více najdete na stránkách knihovny http://
knihovnavalchov.webnode.cz/, nebo obce Valchov. 
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 Podzim prožili ve školce vel-
mi aktivně. Posuďte sami. 2. 10. zor-
ganizovali drakiádu, počasí se vyda-
řilo a draci opravdu létali jako draci :
-). 1. listopadu se uskutečnil oblíbe-
ný lampionový průvod nazvaný Ces-
ta za pohádkou. Letos na děti s lam-
piony čekali Jeníček s Mařenkou a 
ježibaba s ježidědkem v perníkové 
chaloupce. O tom, že chaloupka byla 
opravdová se mohly děti samy pře-
svědčit ochutnáním „živého“ perníč-
ku. Účast dětí se světýlky i rodičů a 
přátel byla obrovská. Zakončení ces-
ty na hřišti bylo osvětleno táborá-

kem a teplý párek z udírny a čaj při-
šly začátkem listopadu vhod snad 
každému příchozímu. 4. listopadu 
školku poctily svojí návštěvou Tetiny 
se svým programem a hned 6. listo-
padu vyrazily všechny děti na diva-
delní představení do spřátelené 
školky v Němčicích. V prosinci si na-
še školka zajela užít vánoční atmo-
sféru na předvánoční trhy do Bosko-
vic, kde mimochodem děti pěkně 
vymrzly. Sotva se rozehřály, přišel za 
dětmi Mikuláš, a protože všichni byli 
mooooc hodní, dostali balíček plný 
sladkostí. 17. prosince vystoupily 

děti se svým nacvičeným pro-
gramem na vánoční besídce. Druhá 
část besídky byla tvořivá, vyráběly 
se svícny a vánoční ozdoby. Velký 
dík patří spolu s dětmi z mateřské 
školy i školní družiny také učitelkám. 
Půvabné zpívání koled u naší kaplič-
ky, rozsvíceného vánočního stromu 
a teplého čaje (s kapkou něčeho 
ostřejšího) se stalo tradičním před-
vánočním zastavením mnoha val-
chovských. A to mají na svědomí 
právě výše uvedení. Děkujeme. Po 
vánočních prázdninách se těšíme na 
další společné zážitky s dětmi z MŠ. 

Zásahová jednotka SDH 

Rubriky 

TJ Sokol Valchov 

Honební společenstvo Valchov 

 Honební společenstvo uspo-
řádalo v sobotu 16. listopadu tradič-
ní hon na drobnou zvěř. Zahájení 
proběhlo v klubovně ve Valchově, 
poslední leč potom v Ludíkově. Ho-
nu se zúčastnilo 26 střelců, 15 hon-
ců a 6 loveckých psů. Připraveno 

bylo 5 lečí, ale nepodařilo se ulovit 
žádnou zvěř. Myslivci momentálně 
přikrmují zvěř a budou tak činit po 
celé zimní období, ze svého rozpoč-
tu nakoupili krmivo, především 
oves. 10. prosince se konala valná 
hromada HS. Nyní už jsou také v 

plném proudu přípravy na vyhlášený 
myslivecký ples. Na ples se můžete 
vydat 8. února a těšit se můžete na 
mysliveckou kuchyni, bohatou tom-
bolu, předtančení profesionálů a 
jiné vystoupení. Jste srdečně zváni. 

 Sokolíci celý podzim pilně 
pracovali. Neustále vylepšují soko-
lovnu a její okolí. V posledních 
dnech podali další žádost o dotaci. 
Bude-li úspěšná, hodlají peníze vyu-
žít k dalším rekonstrukčním pracím 
na budově sokolovny. V nejbližších 
dnech chystají členové TJ Sokol také 
svoji výroční valnou hromadu. Bude 
28. prosince 2013. A zároveň už při-
pravují  XVII. Sportovní ples, který 
má stanoven termín na 8. března. 
Pořadatelé slibují , kromě širokého 
výběru jídel z domácí kuchyně a bo-

haté tomboly, kulturní program a 
pro každou příchozí ženu, jako ob-
vykle, malý dárek.  

 Malá kopaná zažila velmi 
úspěšnou sezónu. Oproti velkému 
fotbalu se malá kopaná hraje systé-
mem jaro - podzim. Mužstvo A se 
umístilo na prvním místě 5. ligy a na 
jaře bude hrát 4. ligu. Zahájení prv-
ních zápasů v nové lize se plánuje na 
první polovinu dubna 2014. „Béčko“ 
dokončilo soutěž na sedmém místě. 
Nezbývá než klukům blahopřát a 

poděkovat za vzornou reprezentaci. 
Aerobic a zumba bezvadně cvičí, po 
celou dobu je stále oblíbená. 

 Musím také znovu a znovu 
vyzvednout spolupráci Sokola s obcí 
i ostatními organizacemi. Obrovský 
podíl mají na spoluorganizaci téměř 
všech akcí: dvoje cyklozávody v září, 
pořádání divadelního představeni, 
zajištění zabíjačky a rukodělky s jar-
markem, pomoc při organizování 
posezení u vína a dalších a dalších. 
Děkujeme za pomoc i aktivitu. 

 Kluci z jednotky také neza-
háleli. Největší událostí podzimu 
bylo bezesporu okrskové taktické 
cvičení 18. 10. 2013. Cvičný zásah 
probíhal jako požár lesa u Suchého. 
Šlo především o nácvik dálkové do-

pravy vody na požářiště. Cvičení se 
odehrálo od 18 do 21 hodin a naši 
hoši velmi dobře obstáli. Z jiných 
činností se účastnili porady velitelů, 
školení, přezkoušení dýchací techni-
ky, provedli STK na požárním auto-

mobilu. Je třeba i poděkovat za po-
moc, kterou poskytli při stavbě 
úprav veřejného prostranství kolem 
bývalé školy.  

Děkujeme. 
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Rubriky 

 V září začala nová šipkař-
ská sezona, do které vstupujeme 
s mírně obměněným, ale zdá se 
stabilizovaným týmem. Podařilo 
se před sezonou tým posílit - 
z týmu DC Mario Boskovice B 
k nám přestoupil Ondra Winkler, 
který se ihned usadil v základní 
sestavě. Aktuální sestava týmu DC 
Poškoláci je tedy Petr Přikryl, Ton-
da Langr, Laďa Dlábek, Ondra 
Winkler, Staňa Dokoupil, Pavel 
Polívka a Pavel Žilka (kapitán). Do 
sezony jsme vstoupili s tím, že 
chceme minimálně zopakovat 
skvělé 5. místo z loňské sezony a 
rozšířit tak naši pohárovou sbírku. 
Stejně jako loňskou sezonu, hraje-
me 3.ligu C jihomoravského kraje.  

 Do sezony jsme vstoupili 
více než úspěšně, z doposud 9 
odehraných utkání jsme poznali 
porážku až v  zatím posledním 
odehraném, a to s týmem DC Ne-
alko Deštná. Všech předchozích 8 
utkání jsme vyhráli a aktuálně 
nám patří 2. příčka v tabulce prá-
vě za týmem DC Nealko Deštná. 
Důvodem je jednak stabilní sesta-
va a také dobrá forma. Už není 
výjimkou, že se naši hráči 
v individuálních turnajích umisťují 
na prvních místech. Zatím máme 
odehráno 9 utkání z celkového 
počtu 26, cíl zůstává stejný – 
umístění do celkového 5. místa. 

 Náš tým také pořádá již 
tradiční Novoroční turnaj jednot-

livců, který se koná v sobotu 
11.1.2014 v Osvěžovně ve Škole. 
Turnaje se již tradičně účastní hrá-
či z různých týmů a různých soutě-
ží jihomoravského kraje. Není vý-
jimkou ani účast extraligových 
hráčů. Pokud chcete změřit síly s 
hráči, kteří se tomuto sportu vě-
nují závodně, můžete se turnaje 
zúčastnit také. Prezentace začíná 
14:30 a celý turnaj 15:00. Hraje se 
o ceny do 12. místa (první 3 místa 
pohár + cena), plus je vyhlášena 
nejlepší hráčka turnaje. Startovné 
je 100 CZK a v ceně je občerstvení 
z udírny. Srdečně zvou všichni 
hráči DC Poškoláci Valchov. 

Pavel Žilka (kapitán DC Poškoláci 

Valchov) 

Šipkový klub DC Poškoláci Valchov 

Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

 Za poslední čtyři měsíce 
se naši dobrovolní hasiči zúčast-
nili shromáždění  představitelů 
sborů v Doubravici nad Svitavou. 
 V pátek 20. prosince pro-

běhla výroční členská schůze 
mladých hasičů a v pátek 27. 
prosince se chystá výroční valná 
hromada dospěláků. 



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 Pondělí 30. 12. 2013 od 13 do 16 hodin- Herna technických souvislostí - další z volných otevření s 
novými experimenty a následnou besedou O cestách po Asii - od 16 hodin. Zážitky z poslední ná-
vštěvy Asie na přelomu listopadu a prosince letošního roku, včetně promítání fotografií představí 
pan profesor Ošmera. 

 Úterý 31. 12. 2013 - od 13 do 14 hodin - zimní stadion Boskovice - Silvestrovské bruslení - vstupné 
hradí obec, doprava vlastní. 

 1. 1. 2014 v 0.15 hodin - Silvestrovsko - novoroční ohňostroj - na rozcestí k Velenovu - přijďte se 
podívat na neopakovatelné umění ohňostrůjců a popřát si všechno nejlepší do nadcházejícího no-
vého roku.  

 

dále pak: 

 

 Beseda v knihovně, od 7. 1. 2013 opět kroužek čtení. 

 18. 1. 2013 - Ples SDH Suchý - sokolovna Valchov 

 8. 2. 2013 - Myslivecký ples - sokolovna Valchov, bohatá tombola, zvěřinová kuchy-
ně, předtančení profesionálů, pořádá HS Valchov. 

 15. 2. 2013 - Dětský maškarní karneval - program pro děti „Tetiny“ - sokolovna a okolí. 

 8. 3. 2013 - XVII. Sportovní ples - sokolovna Valchov, tombola, bohatá domácí kuchyně, program, 
pořádá TJ Sokol Valchov 

 Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu pořádaných akcí. 

 

a v okolí … 
 

 

 XV. Ročník Vánočních kostýmovaných prohlídek zámku Boskovice - 26., 27. a 28. 12. 2013, začát-
ky prohlídek v 16, 17, 18 a 19 hodin, slosovatelné vstupenky, rezervace nutná 516 452 241 nebo 
516 452 418 nebo info@zamekboskovice.cz. 

 Silvestr v letním kině - 17 hodin - můžete se těšit na pásmo českých vánočních pohádek. K tomu je 
samozřejmostí čaj pro děti a něco ostřejšího pro větší diváky. Poslední roky se součástí akce stal 
také ohňostroj, který následuje po skončení promítání. Je to jeden z nejlepších silvestrovských oh-
ňostrojů nejen v Boskovicích, ale i v okolí. 

 Příběhy rukou - výstava ve spolupráci Muzea a Městské správy sociálních služeb - Muzeum Bos-
kovicka - do 15. 1. 2013, součástí je druhá výstava Formičky na pečení, taktéž v Muzeu Boskovicka. 

 A mnoho dalšího ... 

Co se chystá ... 
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Trocha historie 

Nad Valchovskými kronikami VI 
Třicet let mateřské školy ve Valchově 

Při povídání o školství ve Valchově nesmíme 
zapomenout na mateřskou školu. V letošním 
roce oslavila 30. výročí otevření. Zde je malé 
shrnutí uplynulých let. 

Dne 1. listopadu 1983  byla po čtyřletém úsilí 
funkcionářů a občanů Valchova a Velenova 
slavnostně předána do užívání nová moderní 
budova mateřské školy. 

V obecní kronice je napsáno, že by si tento 
den jistě zasloužil být zapsán do dějin obce 
červeným písmem.   

Stavba školy byla zahájena v srpnu roku 1979 
a byla dokončena v září 1983. Jako většina 
budov v obci byla i mateřská škola stavěna v 
akci „Z“.  Prosadit zahájení stavby nebylo 
vůbec jednoduché. Hodně úsilí si vyžádalo 
zajištění finančních prostředků, doslova shá-
nění stavebního materiálu a také pracovníků. 

V průběhu stavby bylo odpracováno 36 878 
brigádnických hodin, celková hodnota díla 
byla 2 122 000 Kč. 

Na stavbě mateřské školy tehdy pracovali 
nejen dospělí, ale do práce se zapojila také 
valchovská i velenovská mládež, hodně práce 

na stavbě odvedli důchodci. 

Ať už na stavbě pracoval kdokoliv, díky všem 
těmto obětavým lidem mateřská škola stojí a  
je využívána k účelu, pro který byla postave-
na. Byla i doba, kdy se v obci ozývaly hlasy, že 
by se školka neměla provozovat. V té době 
totiž začalo ubývat dětí navštěvujících mateř-
skou školu. Doba se změnila a dnes je ve škol-
ce tolik dětí, že kapacita  nestačí.  

Provoz mateřské školy byl slavnostně zahájen 
ve školním roce 1983 – 84, v tomto roce bylo 
zapsáno 25 docházejících dětí. 

O děti se tehdy staralo 5 zaměstnanců: Dob-
romila Přibylová – ředitelka, Dana Chlupová – 
učitelka, Anna Různarová – kuchařka, Milada 
Svěráková – školnice, Jaroslav Chlup – topič, 
údržbář. 

Tento kolektiv zaměstnanců byl stabilní až do 
roku 1995, kdy 30. června odešla dosavadní 
ředitelka školy, paní Dobromila Přibylová do 
starobního důchodu. Na základě konkurzního 
řízení byla do funkce ředitelky jmenována 
ředitelem školského úřadu paní Dana Chlupo-
vá. Téhož roku v září nastoupila jako nová 
učitelka paní Michaela Krejčířová. Ta v roce 
2000 odešla učit do jedné z mateřských škol v 

Boskovicích. Na její místo nastoupila součas-
ná učitelka, paní Zdena Mazalová z Boskovic. 

Měnili se také provozní pracovníci. Paní Mila-
da Svěráková v roce 2000 odešla do invalidní-
ho důchodu, místo ní se v profesi školnice 
vystřídaly paní Alena Učňová, Markéta Bar-
tošková a Iveta Chlupová. Také v kuchyni se 
vyměnil personál. Za paní Různarovou vaří 
dnes v kuchyni paní Ivana Knourová z Bosko-
vic. 

V průběhu let nastaly i změny organizační. V 
roce 1996 byla v naší mateřské škole zřízena 
školní družina pro děti 1. - 5. třídy základní 
školy. Od 1. 1. 2003 má mateřská škola právní 
subjektivitu, stala se příspěvkovou organizací, 
jejímž zřizovatelem je obec Valchov. 

Již 30 let stojí ve Valchově mateřská škola. Za 
tu dobu budova změnila svůj vzhled. První 
změnou byla oprava střechy. Tehdy rovná 
střecha byla nevyhovující, po četných opra-
vách do budovy stále zatékalo. V roce 1996 se 
obecní zastupitelé rozhodli postavit na budo-
vě střechu jinou, tak vlastně budova MŠ změ-
nila svůj vzhled poprvé. V témže roce se ještě 
opravila kotelna – ta na pevná paliva byla 
zrekonstruována na kotelnu plynovou. Po-

stupně byla vyměněna okna a 
dveře za plastová. A v roce 
2013 rozzářila budovu nová 
zateplená fasáda – ale to jsme 
se již dostali do současnosti. 

Velkou změnou také prošla 
školní zahrada. Nevyhovující 
kovové průlezky byly  vyměně-
ny za nové, bezpečnější hrací 
prvky. Zahrada byla upravena a 
dnes ji mohou  využívat i ostat-
ní děti, které mateřskou školu 
nenavštěvují. 

Za 30 let prošlo valchovskou 
mateřskou školou hodně dětí, 
které rády vzpomínají na léta 
prožitá ve školce. 

 Pavla Vítová 
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Zimní radovánky, asi 1964 

Stojící zleva: Josef Dokoupil 
(čp. 95), Jiří Kandráč (čp. 40), 
Libor Kalik (čp. 39), Pavel Chlup 
(čp. 76), Zdeněk Menšík (čp. 
15), František Kolář (čp. 33)  
Sedící z leva: Karel Filouš (čp. 
25), Jiří Trnečka (čp. 28), Václav 
Svěrák (čp. 35). 
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Valchov a jeho příroda  

 Okolí Valchova je specifické 
svou členitostí a půdní strukturou. 
Obdělávání luk a polností je velice 
náročné. V dávných dobách byla naše 
obec propojena se sousedními vesni-
cemi jen polními a lesními cestami 
pro povozy a již zmíněná cesta Trhův-
ka sloužila pro němčické k návštěvám 
trhů pořádaných každý čtvrtek na 
boskovickém náměstí. Cesta od obec-
ního úřadu na Suchý zvaná Zlodějka 
byla tak pojmenována podle činnosti. 
V minulosti měl Valchov tři části. Hor-
ní konec, dolní konec a pastvišťátko. 
Na této části je zástavba domů č. 23, 
61, 67, 68, 70, 72. Do katastru obce 
patří tratě: Orlovy, kde v jejich jihový-
chodní části pramení potok Orlový, 
který se vlévá do Valchovky. Tento 
název je nesprávně na turistické ma-
pě u obchodu napsán u Vratíkova u 
potoka Kozla, Kavka, Sekerky, Podrus-
ká, Žleb, Horka, Kopaniny, Březiny, 
Pod jedlím, Pod horou, Na nivě, 
Úlehle, Loučka, Pod mlýnem, Nad 
mlýnem, Ve žlíbku, Pod hájem, 
Pastvisko, Vrzalka, Pod horkou, Ná-
plava, Pustý les a louka od r. 1990 
Randulka. Dřívější majitel této louky 
Randula zbankrotoval, nový majitel 
Svěrák, č. d. 13, zadní část louky daro-
val jediné dceři provdané do Němčic a 
tím zanikly vžité názvy Pustá nebo 
Svěrákova louka. Obec náležela 
k panství boskovickému, v r. 1800 
měla 30 čísel a 260 obyvatel. V r. 
1900 53 čísel a 415 obyvatel. Domkaři 
robotovali 12 dní a sedláci 52 dní 
v roce.  

Již byla zmínka o divočácích, srnách a 
bažantu. Valchovský katastr nikdy 
neoplýval větším množstvím zvěře 
pernaté, zajíců či zvěře srnčí. Neob-
stojí argumentace, že viníkem je vel-

koplošné obdělávání a nadměrné 
hnojení průmyslovými hnojivy. Neob-
dělaných parcel a remízků je dost. 
Viníka vidím v zákoně o ochraně drav-
ců, v honebních společnostech a pře-
množení černé zvěře. Příklad: zastře-
lení tří kusů zajíců při honě je trestu-
hodný čin, když na celém honebním 
území jich je minimální množství. Pak 
se nedivme, že liška jde za potravou 
do vesnice v denní dobu. Ví asi, že 
není k jídlu. Zmínil jsem se o dravcích. 
Mimo krahujce, který loví v obydlené 
části přepadem, jehož kořistí bývají 
ptáci do velikosti holuba, lze spatřit 
v různých výškách kroužit káně, jehož 
potravou v letních měsících jsou hlav-
ně hraboši polní avšak i malý zajíček. 
Jak napadne sníh, odlétá do jiného 
kraje, kde má možnost si zpestřit jí-
delníček koroptví či bažantem. Nejzá-
keřnějším dravcem v našem regionu 
je jestřáb lesní, který na svém terito-
riu 40 km2 má dobře zmapováno, kde 
je co k ulovení. V přírodě je jeho jídel-
níček velmi omezen, proto rád zavítá 
k vesnici na zahrady pro slepičku ne-
bo holuba.  

Málokdo si v přírodě všimne ptáčka 
zpěváčka. Potom v zimě se sám sebe 
ptá, co je to zač. Našim nejrozšířeněj-
ším druhem býval ještě před několika 
roky vrabec domácí a polní. Kam se 
celá populace vytratila, co je příčinou 
jejich úbytku, jsou jen dohady. Dalším 
druhem jsou sýkory koňadra, babka, 
modřinka, velmi málo je ke spatření 
mlynařík, dost je zvonků. U pěnkav je 
zajímavé, že samička odlétá a same-
ček zůstává, zve se vdovec. Na potoce 
hnědý ptáček s bílou náprsenkou, 
který se pro potravu potápí do ledové 
vody je skorec vodní. Strakapoud ma-
lý a žluna zelená jsou častými ná-

vštěvníky našich zahrad a nad hlavami 
se ozve krkavec svým hlasitým krrr. 
Kos svými trylky z vyvýšeného postu 
vzdává hold končícímu dni.  

Z ptáků stěhovavých je u nás největší 
raritou čáp černý, který u nás poprvé 
zahnízdil v začátku 80 let na Holíkově, 
potom na Skalách, posledních asi 15 
roků hnízdí Na dole v horním masivu 
lesa proti hajnovce. Samozřejmě nel-
ze opomenout posly jara vlaštovku a 
jiřičku, jejichž populace se velmi sníži-
la, konipase říčního a horského, lin-
dušku, slavíka, pěnici pokřovní, pěnici 
černohlavou, rehka domácího a za-
hradního, drozda, ťuhýka malého. 
Nemůžu opomenout chřástala polní-
ho, který pravidelně v 60 letech hníz-
dil v zadních Úlehlých, zda se tam na-
dále vyskytuje se pozná podle hlasu, 
který zní chřřř. Holubi, doupňák, hřiv-
náč, datel černý, hrdličky divoké a 
zahradní, kukačka, skřivan, brhlík, 
ořešník, stehlík, konopka, červenka, 
šoupálek, strnad, čížek. Vyjmenoval 
jsem ty, co se u nás vyskytují.  

Ptáci, kteří hnízdí na severu Evropy, u 
nás se zastavují u krmítek. Jíkavec 
severní, velikostí pěnkavy, hnědobílé-
ho zbarvení. Na stromech letos popr-
vé paběrkovalo hejno brkoslavů se-
verních. Tito pestrobarevní ptáci veli-
kosti špačka se žlutými zrcadélky na 
křídlech a krásnou chocholkou se za 
potravou vydají na jih Evropy až ze 
Skandinávie.  

Co přát návštěvníkům přírody kolem 
naší vesnice: jen to, aby měli oči ote-
vřené, aby vnímali nejen krásu kraji-
ny, ale i faunu a floru, která nás ob-
klopuje, a chovali se k ní s pokorou.  

 Jiří Musil 
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Inspirace na chuťovky, nejen silvestrovské ...  

 Původně jsme, v tomto čísle Zpravodaje, chtěli přinést recept na pořádně vypečené vánoční cukroví. Tako-
vé rodinné stříbro, které s jistotou funguje a přenáší se z generace na generaci. Vzhledem ke zpoždění vydání jsme 
se ale rozhodli inspirovat Vás neobyčejně obyčejnými pomazánkami, které využijete nejen na přípravu silvestrov-
ských jednohubek, ale po celý rok. Hodit se budou na každou oslavu nebo párty, či jen tak na svačinu dětem do ško-
ly. Dobrou chuť! 

Tuňáková pomazánka 

Suroviny:  

1 konzerva tuňáka v oleji (185 g) 

125 g změklého másla 
(půl kostky) 

125 g jemného tvarohu  

1 malá cibulka 

Citronová šťáva, sůl na dochucení  

Postup: 

Připravte si suroviny, nejlépe při pokojové teplotě. 
Máslo nechte změknout. Tvaroh použijte z kostky 
jako do koláčů, ne z vaničky, obsahuje hodně vo-
dy. Tuňáka si dopřejte nejlepšího jakého si chcete 
dovolit, platí totiž přímá úměra, že čím lepší ryba, 
tím lepší výsledek. Nikdy neberte tuňáka ve vlastní 
šťávě, pomazánka by byla vodnatá a špatně se 
roztírala. Navíc nepůsobí tak vzhledně. Cibulku 
nakrájejte co nejjemněji dokážete. Suroviny smí-
chejte, dobře to jde elektrickým ručním šlehačem, 
vyšlehejte vláčnou a sametovou pomazánku. Do-
chuťte citronovou šťávou, stačí tak 1 polévková 
lžíce a dosolte dle chuti. Věřte, že tuto lahůdku sní 
i zapřisáhlí odpůrci rybích jídel. 

Vajíčková pomazánka 

Suroviny: 

Vejce natvrdo, máslo, Lučina (nebo jemný tvaroh), plnotučná 
hořčice, cibulka, sůl. 

Postup: 

Změklé máslo smíchejte s Lučinou (můžete i vyšlehat), celá 
vejce uvařená natvrdo nastrouhejte najemno a přidejte ke 
směsi másla a Lučiny, pokud máte rádi cibuli, přidejte najem-
no nakrájenou, vmíchejte hořčici. To vše dochuťte solí a zno-
vu promíchejte. Poměr ingrediencí záleží na chuti, na 4-5 
vajec, vychází 2-3 sýry Lučina (větší kostky) a tak 2-3 větší 
lžíce hořčice. Máslo někdy ani nepřidám, i bez něj to jde a 
pomazánka je lehčí, s podílem másla však lépe „drží“. Dopo-
ručuji nechat pár hodin v ledničce a výsledek je vynikající! 
Podávejte na tmavém chlebu či celozrnném pečivu. Rajče na 
ozdobu nic nepokazí. V sezóně můžete místo cibulky vmíchat 
jemně nasekanou pažitku, pomazánka je pak „veselejší“. 

Česnečka 

Suroviny: 2 lžíce měkkého tvarohu, 5 stroužků 
česneku, 5 lžic majonézy nebo bílého jogurtu, 
150 g tvrdého sýra, sůl, pepř 

Postup: oloupaný česnek prolisujeme do misky, 
přidáme nastrouhaný tvrdý sýr, tvaroh a 
„zředíme“ majonézou (odlehčená verze je s jogur-
tem), pomazánku dochutíme solí a pepřem. Podá-
váme na jednohubkách nebo s čerstvým pečivem. 

Svátky sice nejsou jenom o jídle, ale s dobrým jídlem je to lepší :-). 
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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, Jiří Musil a Pavel Žilka. 

S přáním pevného 

zdraví, štěstí,  

osobní pohody  

se připojuje  

vedení obce  

a zastupitelstvo  

obce Valchov. 

Pan Tomáš Menšík 

Paní Libuše Musilová 

Pan Jaromír Sedlák 

 

Do života jsme přivítali 

tyto děti: 

Ivetka Trnečková 

Jakoubek Dokoupil 

Hodně radosti přejeme! 

Do stavu manželského vstoupili: 
 

Anna Langrová a Antonín Paděra 

Květa Langrová a Radim Vrzal 

Gratulujeme! 

 

Vedení obce Valchov Vám přeje  

příjemné a klidné prožití vánočních svátků 

a do nového roku 2014 vykročení  

tou správnou nohou. 


