
Kronika rok 2010 

Připomeňme si stručně rok 2010 v České republice 

V lednu 2010 vstoupil u nás v platnost nový trestní zákoník. 

Ministerstvo zdravotnictví nabízelo vakcínu prasečí chřipky, kterou však většina lidí odmítla. 

V polovině února byl papežem Benediktem XVI. jmenován na arcibiskupský stolec v Praze 

královéhradecký biskup Dominik Duka. Na významném postu vystřídal kardinála Miloslava 

Vlka. 

V kanadském Vancouveru byly dne 12. února slavnostně zahájeny XXI. zimní olympijské 

hry. Martina Sáblíková v rychlobruslení získala olympijské zlato na 3000 m, přidala bronz na 

1500 m a završila zlatem na 5000 m. Bronzovou medaili získala sjezdařka Šárka Záhrobská, 

stejným kovem byla odměněna bežkařská štafeta mužů a Lukáš Baauer. Byla to nejúspěšnější 

zimní olympiáda v historii Česka. Ve Světovém poháru uhájil běžec Lukáš Bauer druhé 

místo. Martina Sáblíková se stala mistryní světa ve víceboji. 

Mirek Topolánek rezignoval pro své hanlivé výroky na funkci šéfa ODS a na svou politickou 

funkci vůbec. 

K 1. 4. 2010 ukončila Česká pošta po 160 letech doručování telegramů.  

8. dubna se Praha stala nejvíce střeženým městem na světě. Na summitu se tu sešli prezident 

USA Barack Obama a prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv. Na Pražském hradě oba 

prezidenti podepsali smlouvu „START“ o snížení počtu jaderných zbraní. 

Ve dnech 16. až 21. května potoky a řeky na Moravě ukázaly svou sílu po vydatných deštích. 

Z břehů se vylila Bečva, Odra, Olše a Morava. Voda udeřila na stejných místech jako v roce 

1997.  

Hokejisté České republiky vyhráli v květnu 2010 v Německu po 5 letech mistrovství světa 

v ledním hokeji. Ve finále zvítězili nad Ruskem 2:1. 

V květnu proběhla první vlna voleb – volby do Poslanecké sněmovny. Volební výsledky 

přinutily k rezignaci vedle Topolánka další čtyři lídry – Jiřího Paroubka (ČSSD), Cyrila 

Svobodu (KDU-ČSL), Lišku (SZ) a Zemana. Jedenáctá vláda ČR sdružila v koalici ODS, 

TOP 09 a Věci veřejné a pod vedením Petra Nečase získala silný mandát 118 hlasů. První 

náraz zažila tato vláda v podzimních volbách do Senátu a obecních zastupitelstev. Senátní 

většinu získala sociální demokracie, v komunálních volbách sice zvítězila ODS, ale ztratila 

většinu velkých měst. ČSSD tedy ovládá horní komoru parlamentu, všechny kraje i vedení 

většiny měst. Skutečné reformy – důchodová, zdravotnická a daňová jsou stále nedořešeny. 

Podzimní volby přišly státní pokladnu na 660 milionů Kč. 

Ve dnech 2. až 10. června voda znovu ničila Moravu a sever Čech – Děčínsko. Blesková 

povodeň zasáhla Zlínský a Liberecký kraj. Tyto povodně si vyžádaly 5 lidských životů. 



Ve dnech 7. až 11. srpna zasáhly území Libereckého kraje a území Ústeckého kraje silné 

dešťové srážky. To mělo za následek, že značné jeho území postihly kruté povodně. Živel 

vzal život 8 lidem. 

21. září proběhla na Palachově náměstí v Praze největší protivládní demonstrace od roku 

1989. Odborový svaz státních zaměstnanců ji zorganizoval na protest proti záměru vlády 

v rámci úsporných opatření snížit státním zaměstnancům od 1. ledna 2011 plat o 10 %. Sešlo 

se tu na 40 000 státních zaměstnanců. 

Žokej Josef Váňa se stal po sedmé vítězem Velké pardubické steeplechase, je mu 57 roků. 

V listopadu ve stavu tzv. legislativní nouze protlačila koalice sněmovnou balík reformních 

zákonů – zpětné zdanění stavebního spoření, povodňovou daň, zrušení sociálního příplatku. 

V prosinci začali hromadně podávat výpovědi lékaři ve státních zdravotnických zařízeních, 

protože nesouhlasili s výší odměn. Do pátku 31. prosince se sešlo 3 837 výpovědí. To již 

velmi vážně může ohrozit od 1. března 2011 fungování zdravotnictví. 

Půlmiliardový projekt státních maturit se po 13 letech stal skutečností. V 1 225 středních 

školách si 95 400 studentů nanečisto vyzkoušelo, co je čeká na jaře naostro. Třetina z nich 

neprošla. Dalším překvapením je nové školní písmo. Jmenuje se Comenia Skript a podobá se 

dnešní tiskací verzi. Novým písmem začali psát již prvňáčci na 40 základních školách. 

Ke konci roku 2010 vzrostla nezaměstnanost v České republice o 2,4 % proti roku 2009. 

Nezaměstnaných bylo téměř 562 000, tedy 9,6 % práceschopného obyvatelstva. Na jedno 

volné pracovní místo bylo na úřadech práce registrováno 18 uchazečů. 

Průměrná mzda činila 23 665 Kč (o 941 Kč více proti roku 2009) hrubého, tj. před odvodem 

zdravotního a sociálního pojištěbní a zálohy na daň z příjmu fyzické osoby. Nutno dodat, že 

vezmeme-li všechno práceschopné obyvatelstvo, pak 44,8 % mělo mzdu výrazně nižší, 13,6 

% o málo nižší, 11,7 % ji dosahovalo, 16,8 % pobíralo mzdu vyšší a pouhých 13,1 % dosáhlo 

na výrazně vyšší mzdu. Pro porovnání uvádím některé obory a jejich průměrné měsíční mzdy: 

informatika a komunikační systémy 43 422 Kč, peněžnictví a bankovnictví 43 044 Kč, výroba 

a rozvod elektřiny, tepla a plynu 37 762 Kč, veřejná správa 26 390 Kč, doprava 23 263 Kč, 

školství 22 439 Kč, stavebnictví 22 188 Kč, kultura 19 365 Kč, zemědělství 19 264 Kč, 

administrativa 16 494 Kč a pohostinství a ubytovací služby 12 785 Kč. 

 

Počasí 

Nový rok začal beze sněhu a mrazu. Ale hned v následujících dnech se ochladilo a začalo 

sněžit. První sníh napadl 3. ledna a postupně připadával další. Větší sněhová nadílka byla 8. 

ledna. Během dalších dnů se teplota pohybovala těsně okolo 0 °C. Dne 22. ledna se prudce 

ochladilo, noční teploty klesly až k – 20 °C a denní teploty byly okolo – 10 °C. Toto počasí 

vydrželo do konce měsíce. Postupně se trochu oteplilo a denní teploty se pohybovaly okolo 

0 °C. I únorové počasí bylo chladné se stálou pokrývkou sněhu. Od poloviny února docházelo 



k postupnému oteplování. Noční teploty se pohybovaly ještě pod nulou, ale denní teploty 

vystupovaly na O °C a tím začalo  pomalé odtávání sněhu a ledu. K prudší oblevě došlo ke 

konci měsíce a sníh zmizel během pár dní. Počátek března byl proměnlivý, slunné teplejší dny 

střídaly dny se sněhovými přehánkami a mrazem. Ráno 15. března nás opět překvapila 

sněhová pokrývka. Přes noc nasněžilo 10 cm sněhu. Zima stále nechtěla skončit. Ještě další 

dva dny byly sněhové a poté konečně přišlo jaro. První jarní dny byly kráné a slunečné 

s teplotami mezi 15 – 20 °C. Tento teplotní výkyv doslova probudil přírodu. Začátek dubna 

byl aprílový. Jeden den krásně slunečný a další den se smíšenými srážkami deště se sněhem. 

V letošním roce velikonoční pondělí 5. dubna bylo velice deštivo a chladno. Denní teploty 

nedosahovaly ani 10  °C. Dne 10. dubna začalo týdenní období deště. Poslední týden v dubnu 

byl velmi teplý, denní teploty se pohybovaly okolo 20 °C. Poslední dubnový den byl letní – 

odpoledne teplota vyšplhala až k 25 stupňům. Tím ale kráné a teplé jarní dny skončily. 

Následující den, 1. května přišla v noci bouře a začalo pršet a také se ochladilo a bylo stále 

deštivo. Denní teploty nedosahovaly ani 10 °C. Toto chladné a deštivé počasí bylo celý 

květnový měsíc. Teprve začátkem měsíce června se oteplilo a nastaly krásné slunečné dny. 

V první dekádě měsíce padaly teplotní rekordy, 10. a 11. června byly teploty vyšší než 30 °C 

a noční okolo 20 °C. Červenec začal velmi teplým počasím. Bylo slunečno s teplotami okolo 

30 °C. I srpnové počasí u nás bylo pěkné. Srážky sice byli častější, ale nezpůsobovaly žádné 

komplikace. Teploty byly do 25 °C. Začátkem září došlo k prudké změně. Ochladilo se  a 

bylo dosti deštivo. Babí léto nastalo na konci měsíce, kdy teploty dosahovaly ke 20 °C a začal 

krásný a barevný podzim. Říjnové dny byly hodně střídavé. Jeden den krásný slunečný a další 

den mlhavý s teplotou těsně nad nulou. Ke konci měsíce začalo na horách sněžit. Teploty 

v jasných dnech byly jen do 10 °C a noční klesaly až k – 4 °C. Listopad byl teplotně 

nadprůměrný. Dokonce 13. listopadu jsme naměřili 18 C,  noční teploty byly okolo 10 °C. 

V polovině měsíce došlo ke změně, ochadilo se a bylo deštivo. První sníh napadl v sobotu 27. 

listopadu, prudce se ochladilo. Noční teploty klesly až na – 10 °C. Dne 1. prosince začalo opět 

silně chumelit. Prosinec byl velmi mrazivý a bohatý na sněhové srážky. Teploty klesaly až k – 

20 °C a sněhu stále přibývalo. V půli měsíce došlo k menší oblevě, po třech dnech se zase 

prudce ochladilo a sněžilo. 22. prosince byla další obleva a Štědrý den byl na blátě, ale 27. 

prosince začalo opět sněžit a mrznout. Mrazy dosahovaly k – 15 °C. A tímto počasím také 

skončil rok 2010. 

 

Hospodaření a činnost obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2010 na  svém zasedání dne 22. 12.  2009 

v této výši: 

Příjmy:     4 030 700 Kč 

Zapojení přebytku z minulých let     300 000 Kč 

Výdaje      4 330 700 Kč. 

 



Skutečné celkové příjmy obce v roce 2010 činily 5 423 228,41 Kč, z toho daňové příjmy 

4 322 803,41 Kč, nedaňové příjmy 287 624 Kč, kapitálové příjmy 15 000 Kč, přijaté dotace 

797 801 Kč. 

Přijaté dotace v roce 2010: 

- neivestiční dotace ze SR na státní správu     161 200 Kč 

- investiční dotace z Krajského úřadu na dětské hřiště   160 000 Kč 

- neinvestiční dotace z KÚ na opravu požárního automobilu CAS  150 000 Kč 

-  aktivní politika zaměstnanosti (dotace z Úřadu práce)   275 117 Kč 

- dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR      16 500 Kč 

- dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR     25 000 Kč 

- dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011        1 984 Kč 

- neinvestiční dotace od obce Velenov na děti dojíždějící do MŠ      8 000 Kč. 

Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla čerpána ve výši 11 747 Kč, 

částka 4 753 bude vrácena. Stejně tak dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu P ČR 

byla čerpána ve výši 18 248 Kč, 6 752 Kč bude vráceno. Dotace na sčítání lidu nebyla 

čerpána a byla vrácena v plné výši. Dotace na opravu požárního automobilu CAS byla 

čerpána částečně, uplatnit ji lze do 30. 6. 2011. 

Ostatní dotace, které obec obdržela, byly čerpány beze zbytku. 

Výdaje roku 2010 činily 4 014 008,94 Kč, z toho běžné výdaje dosáhly 3 411 928,94 Kč, 

kapitálové výdaje 602 080 Kč. 

Největší investicí roku 2010 bylo vybudování dětského hřiště na Přísadniskách v částce 

433 045 Kč (z toho částkou 160 000 Kč přispěl Krajský úřad Brno). 

Přehled  příspěvků a dotací, které obecní úřad poskytl v roce 2010: 

- Sbor dobrovolných hasičů Valchov      15 000 Kč 

- TJ Sokol Valchov        85 000 Kč 

- Římskokatolická farnost Žďárná (na opravu fasády kostela ve Žďárné) 40 000 Kč 

- Honební společenstvo Valchov        5 000 Kč 

- Svaz tělesně postižených Němčice        4 000 Kč 

- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Blansko    3 000 Kč 

- Radek Barák, Valchov (příspěvek na sportovní činnost)     5 000 Kč 

- Český svaz chovatelů, základní organizace Boskovice     1 500 Kč 

- ZŠ Žďárná (příspěvek v oblasti soc. péče)     20 000 Kč.  

Obec Valchov měla k 31. 12. 2010 na běžném účtě v Komerční bance zůstatek 2 414 211,49 

Kč. Obec neměla žádné úvěry ani půjčky, na majetku obce nebyla evidována žádná zástavní 

práva. 

Podívejme se na podrobné čerpání výdajů dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby: 

- Pěstební činnost (les)          22 157 Kč 



- Místní komunikace        238 053 Kč 

- Údržba chodníků          12 067 Kč 

- Příspěvek na veřejnou silniční dopravu (IDS)      23 800 Kč 

- Pitná voda           38 900 Kč 

- Odvádění odpadních vod           4 980 Kč 

- Údržba potoka            9 360 Kč 

- Příspěvek mateřské škole Valchov      435 000 Kč 

- Příspěvek základní škole na dojíždějící žáky    219 000 Kč 

- Obecní knihovna          32 888 Kč 

- Ostatní záležitosti kultury (kronika obce)         4 000 Kč 

- Kaple            13 696 Kč 

- Příspěvek farnosti Žďárná na opravu fasády kostela     40 000 Kč 

- Místní rozhlas             1 462 Kč 

- Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)        47 201 Kč 

- Tělovýchovná činnost       125 526 Kč 

- Stavba dětského hřiště       433 045 Kč 

- Ostatní zájmová činnost         17 948 Kč 

- Veřejné osvětlení          79 888 Kč 

- Údržba inženýrských sítí (plyn)        67 096 Kč 

- Územní rozvoj          22 816 Kč 

- Komunální služby (budova bývalé školy)     134 447 Kč 

- Sběr a svoz nebezpečných odpadů          6 986 Kč 

- Sběr a svoz komunálních odpadů      206 335 Kč 

- Sběr a svoz ost. odpadů (plasty a sklo)       23 924 Kč 

- Péče  o veřejnou zeleň (vč. platů na veřejné pracovníky)   310 164 Kč 

- Ostatní sociální péče – příspěvek        20 000 Kč 

- Ostatní činnosti v oblasti sociální péče (příspěvek na obědy důchodců)   37 820 Kč 

- Příspěvek na přestupkovou komisi při MÚ Boskovice       4 724 Kč 

- Požární ochrana (SDH)       207 825 Kč 

- Zastupitelstvo obce        633 136 Kč 

- Výdaje na volby do Parlamentu ČR        11 747 Kč 

- Výdaje na volby do zastupitelstva obce       18 248 Kč 

- Činnost místní správy        451 651 Kč 

- Výdaje za bankovní poplatky u KB        12 252 Kč 

- Pojištění majetku            5 802 Kč. 

Počátkem roku 2010 zamítl Státní zemědělský intervenční fond v Brně obě naše žádosti o 

dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na zatravnění fotbalového hřiště a na opravu dvou 

mostů přes potok Valchovka v obci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Tyto žádosti 

jsme podávali v říjnu 2009. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 



Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na dny 28. a 29. 

května 2010.  

Z celkového počtu 366 oprávněných voličů se voleb v naší obci zúčastnilo 283 voličů, což 

představuje 77,3 %. V naší obci zvítězila ČSSD s 95 hlasy (33,58 %), na druhém místě 

skončila KDU-ČSL s 51 hlasy (18,02 %) a na třetím KSČM s 41 hlasy (14,48 %). 

Následovaly strany: ODS (27 hlasů – 9,54 %), Věci veřejné (25 hlasů – 8,83 %), TOP 09 (22 

hlasů – 7,78 %), Strana Práv Občanů Zemanovci (7 hlasů – 2,47 %), Strana zelených (6 hlasů 

– 2,12 %), Suverenita Jany Bobošíkové (5 hlasů – 1,77 %), Česká pirátská strana (3 hlasy), 

Strana svobodných občanů (1 hlas). 

V rámci celé republiky volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD (56 mandátů), před 

ODS (53), TOP 09 (41 mandátů), KSČM (26) a stranou Věci veřejné (24). 

Výsledkem voleb je prohra dvou největších parlamentních stran, které od 90. let ovládly 

politickou scénu. Lidé tak dali jasně najevo, že chtějí, aby vládu sestavovali lidé, kteří 

nekradou a nemají za sebou korupční sklandály. Prezident Václav Klaus jmenoval premiérem 

Petra Nečase a poté jmenoval i novou vládu složenou z členů ODS, TOP 09 a VV. 

 

Volby do zastupitelstva obce a Senátu  

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

Obec Valchov spadala do jednoho z 27 volebních obvodů, kde se spolu s komunálními 

volbami konalo první kolo doplňovacích voleb 1/3 horní komory Senátu parlamentu ČR. 

Valchov je součástí volebního obvodu číslo 49 – Blansko.  

Zde jsou výsledky voleb ve Valchově: 

1. Stanislav Navrkal – KSČM       obdržel 26 hlasů   (12,03 %) 

2. Petr Rožňák – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  obdržel   1 hlas      (0,46 %) 

3. Jozef Regec – ČSSD         obdržel 81 hlasů  (53,90 %) 

4. Jindřich Vomela – Suverenita         obdržel   0 hlasů 

5. Ivana Holomková – TOP 09       obdržela 10 hlasů     (4,62 %) 

6. Karel Jarůšek – ODS          obdržel 12 hlasů      (5,55 %) 

7. Pavel Henek – Konzervativní strana         obdržel  1 hlas      (0,46 %) 

8. Zdeněk Peša – KDU-ČSL           67 hlasů  (31,01 %) 

9. Miroslav Lejsek – Folklor i Společnost           1 hlas     (0,46 %) 

10. Josef Mikulášek – Věci veřejné          17 hlasů     (7,87 %) 

Žádný kandidát v prvním kole nezískal nadpoloviční většinu hlasů, bylo nutné konání 

druhého kola. 



To proběhlo v pátek 22. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 23. října od 8 do 14 hodin. Celkem 

368 voličů zapsaných do seznamu ve Valchově vybíralo ze dvou nejúspěšnějších kandidátů z 

prvního kola: za ČSSD to byl Jozef Regec a za KDU-ČSL PaeDr. Zdeněk Peša. U nás ve 

Valchově 2. kolo voleb do Senátu skončilo následovně:  k volebním urnám přišlo 129 voličů z 

368 voličů zapsaných ve volebním seznamu, tj. účast 35,05 %.  Jozef Regec obdržel 69 hlasů, 

tj. 53,90 %, PaeDr. Zdeněk Peša 59 hlasů, tj. 46,09 %. 

 

Volby do zastupitelstva obce  

V řádném termínu, kterým bylo pondělí 10. srpna 2010 do 16 hodin, byly na Městský úřad 

Boskovice, na odbor vnitřních věcí podány a zaregistrovány k volbám 3 kandidátky pro volby 

do zastupitelstva obce Valchov: 

1. Sdružení nezávislých kandidátů pro všechny 

2. Sdružení nezávislých kandidátů Valchov 

3. Nezávislí – TJ Sokol Valchov. 

 

V pátek 15. října 2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin 368 voličů 

zapsaných do voličského seznamu v obci Valchov rozhodovalo o novém devítičlenném 

složení zastupitelstva. Do volební místnosti přišlo 303 občanů, tj. 82,3 %. 

Výsledky byly následující: 

 

Kandidátka číslo 1 – Sdružení nezávislých kandidátů pro všechny 

1. Václav Hasoň, 34 let, Valchov 23    obdržel 149 hlasů 

2. Tomáš Kalik, 23 let, Valchov 39      113 hlasů 

3. Dana Chlupová, 55 let, Valchov 8        98 hlasů 

4. ing. Jindřiška Brožová, 40 let, Valchov 135    107 hlasů 

5. ing. Leon Veselý, 39 let, Valchov 146       56 hlasů 

6. Miroslav Šrom, 32 let, Valchov 72       59 hlasů 

7. Bc. Libor Kalik, 24 let, Valchov 39       43 hlasů 

8. Bc. Libor Dokoupil. DiS, 30 let, Valchov 106      63 hlasů 

9. Milan Laštůvka, 29 let, Valchov 120       88 hlasů 

 

 

Kandidátka číslo 2 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

 

1. ing. Jiří Dokoupil, 49 let, Valchov 138   obdržel 126 hlasů 

2. ing. Radka Bezděková, 34 let, Valchov 44    136 hlasů 

3. Josef Barák, 50 let, Valchov 124      119 hlasů 

4. Pavla Vítová, 47 let, Valchov 142      168 hlasů 

5. Milan Fiala, 23 let, Valchov 132      147 hlasů 



6. Alena Učňová, 46 let, Valchov 74      104 hlasů 

7. Petr Barák, 22 let, Valchov 89        88 hlasů 

8. Petr Nečas, 39 let, Valchov 88        98 hlasů 

9. Jiří Pavlů, 42 let, Valchov 145        94 hlasů 

 

Kandidátka číslo 3 – NEZÁVISLÍ – TJ SOKOL VALCHOV 

 

1. ing. Zdeněk Přikryl, 50 let, Valchov 98   obdržel 104 hlasů 

2. Bc. Ondřej Přibyl, 39 let, Valchov 143       87 hlasů 

3. Karel Vrána, 37 let, Valchov 32        94 hlasů 

4. Věra Vašíčková, 49 let, Valchov 121       86 hlasů 

5. Petr Přikryl, 32 let, Valchov 91        58 hlasů 

6. Rudolf Štefaňák, Valchov 83        46 hlasů 

7. Josef Mikulášek, Valchov 129        56 hlasů 

8. Vladimíra Staňková, Valchov 65        53 hlasů 

9. Petr Chlup, Valchov 123         73 hlasů. 

 

Do zastupitelstva obce Valchov byli zvoleni: 

za volební stranu č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů:  

1. Václav Hasoň 

2. Tomáš Kalik 

3. ing. Jindřiška Brožová 

 

za volební stranu č. 2 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VALCHOV: 

1. Pavla Vítová 

2. Milan Fiala 

3. ing. Radka Bezděková 

4. ing. Jiří Dokoupil 

 

za volební stranu č. 3 – NEZÁVISLÍ – TJ. SOKOL VALCHOV 

1. ing. Zdeněk Přikryl 

2. Karel Vrána 

 

O získání mandátu v zastupitelstvu nerozhodoval počet získaných hlasů pro kandidáta, ale 

tzv. podíly. Volební komise spočítaly, kolik každý z kandidátů dostal celkem hlasů. Součet se 

napsal na hlasovací lístek do čtverečku před jménem kandidáta. Hlasy pro jednotlivé 

kandidáty v každé straně se sečetly. Celkový počet hlasů pro stranu se zapsal do čtverečku 

před názvem strany. Součet za každou stranu se dělil čísly 1 až číslem, kolik se volilo členů 

zastupitelstva. Ve Valchově to tedy bylo čísly 1 až 9. Podíly všech stran se seřadily podle 

velikosti a u každého se zapsalo, které straně patří. Pod 9. podílem se udělala čára, a pak se 

zjistilo, kolik z těchto 9 podílů které straně patří. Tato čísla pak znamenala počet získaných 

mandátů. Přidělování mandátů záviselo na pořadí na kandidátce nikoli na počtu získaných 

voličských hlasů. 

 



Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 od 18 hodin se v klubovně hasičů v budově bývalé školy konalo 

ustavující zasedání zastupitelstva obce Valchov pro volební období 2010 – 2014. Bylo 

schváleno, že funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná. Starostkou obce byla zvolena 

ing. Jindřiška Brožová, místostarostou ing. Zdeněk Přikryl. Předsedkyní finančního výboru 

byla zvolena ing. Radka Bezděková, členy Karel Vrána a Věra Vašíčková, předsedou 

kontrolního výboru Václav Hasoň a členy Tomáš Kalik a Milan Fiala. 

V čele obce poprvé v historii naší vesnice stojí žena. Ing. Jindřiška Brožová se s rodinou 

přistěhovala do Valchova v roce 2009 z Brna do zrekonstruovaného rodinného domu po 

svých předcích. 

Ať se novému zastupitelstvu daří v práci pro obec. 

 

Ostatní události ve Valchově 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou se v lednu 2010 konala již 

podesáté. V obci Valchov se vybrala částka 10 184 Kč. 

 

Závody na sněhu 

Závody na sněhu se konaly v mrazivém jasném počasí 16. ledna 2010 pod Orlovem. Závodilo 

se na saních, bobech, trať si vyzkoušeli děti školou povinné i  ti nejmenší za doprovodu svých 

rodičů.  Každý účastník byl odměněn malým dárkem.  

 

Motoskijoring 

Přiznivé sněhové podmínky umožnily Automotoklubu Pamětice upořádat závody 

v motoskijoringu a na čtyřkolkách v roce 2010 ve Valchově na kopci na Orlově hned dvarkát. 

První závod se jel 24. ledna, druhý pak 19. prosince 2010. I přes mrazivé počasí se sjelo 

hodně závodníků a ještě více diváků. Valchovská trať je mezi příznivci tohoto sportu velmi 

oblíbená. 

 

Vítání nových občánků     

Každým rokem se koná vítání narozených dětí do života. Letošní vítání se uskutečnilo 25. 

dubna a zúčastnili se jej rodiče s těmito dětmi: Radimem Trávníčkem, Valérií Jasinkovou, 

Lukášem Konečným, Patrikem Dokoupilem, Nelou Mikuláškovou. 



Děti do života přivítal starosta obce pan Miroslav Dokoupil a svým vystoupením děti 

z mateřské školy. Každá maminka dostala pro své dítě obálku s 1 000 Kč, kytičku a malou 

pozornost. 

 

 

Závody horských kol 

 

Na 60 závodníků se sjelo dne 24. 4. 2010 za krásného slunečného jarního počasí do Valchova 

na 4. ročník časovky do vrchu „Valchovský kameňák“. Nejmenší cyklisté závodili na 

fotbalovém hřišti, závodníky od 10 roků a starší již čekala hlavní trať  dlouhá 2 200 m 

s převýšením 130 m. Z valchovských dětí startovali pouze 3 závodníci (Vít Šindelka, Michal 

Veselý a Patrik Klíč). Za muže pan závodil Radek Barák, který se umístil na 3. místě. 

 

Další  závod horských kol ve Valchově - celým názvem „Pohár Drahanské vrchoviny, MTB 

Merida – Delikomat – Grena Cup  2010“ se jel jako 7. závod seriálu ročníku 2010 dne 24. 7. 

Na těžkém, podmáčeném a blátivém terénu (několik dnů před závodem vytrvale pršelo) 

závodilo 125 jezdců všech kategorií. Z naší obce se zúčastnilo 11 závodníků (Adéla 

Špidlíková, Barbora Mikulášková, Jiří Janků, Veronika Špidlíková, Vít Šindelka, Šimon 

Štěpánek, Eva Hofrmanová, Michal Veselý, Simona Pavlů, Markéta Veselá, v kategorii 

dospělých Radek Barák). 

 

 

Zájezd pro rodiče s dětmi 

 

V sobotu 28. srpna 2010 byl uspořádán zájezd pro rodiče s dětmi. Účastníci zájezdu si 

prohlédli přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Jde o nejrozsáhlejší vodní dílo 

v České republice s největší reverzní turbínou v Evropě, největším spádem v ČR a největším 

výkonem instalovaným na vodní elektrárně v ČR. Dalším programem zájezdu byla prohlídka 

Muzea papíru ve Velkých Losinách. Výlet byl zakončen prohlídkou romantického hradu 

Bouzov. Dopravu autobusem hradil obecní úřad. 

 

 

 

Diskotéka pro děti 

 

Osvěžovna ve škole a obecní úřad uspořádaly dne 12. září 2010 na výletišti u školy diskotéku 

pro děti k ukončení prázdnin. 

 

 

Noční cesta za pohádkou 

 

Novou akcí v obci byl lampionový průvod dne 6. listopadu, který uspořádala mateřská škola 

ve spolupráci s TJ Sokol Valchov nazvaný „Noční cesta za pohádkou“. Velký počet dětí 

s  rozvícenými lampiony s doprovodem rodičů a ostatních rodinných příslušníků ve vydal 



v 17 hodin od mateřské školy přes obec po polní cestě ve Žlebě na hřiště u sokolovny. Cestou 

na ně čekaly pohádkové postavy, u kterých děti musely splnit různé úkoly. Za odměnu dostaly 

sladkosti a obrázky. Na hřišti pro ně bylo připraveno občerstvení u ohně. 

 

 

Adventní rukodělná dílna 

 

V sobotu 27. listopadu 2011 již nové vedení obce včele s paní starostkou uspořádalo  

„adventní  rukodělnou dílnu“. Ve zcela zaplněné klubovně hasičů se sešli děti, maminky a 

babičky. Děti vyráběly přáníčka a ozdoby z papíru. Dospělí obdivovali Lucii Raušovou, jak 

zdobí  perníčky a Vlaďku Staňkovou při výrobě košíků z pedigu. Zdena Špidlíková ukázala 

nádherné háčkované ozdoby. Vyráběly se a zdobily adventní věnce. Bylo to příjemně strávené 

odpoledne, v této tradici chceme pokračovat i příští rok. 

 

 

Mikulášská nadílka 

 

Dne 5. prosince v 17 hodin přijel na voze, který táhli čerti, Mikuláš s anděly. Přivezl ke kapli 

sv. Petra a Pavla všem hodným dětem mikulášskou nadílku. Dospělí byli odměněni tradičním 

horkým čajem, nechyběl ani ohňostroj. 

 

 

Vánoční koledování 

 

O pravou vánoční atmosféru se zasloužily děti z mateřské školy a družiny. Dne 21. prosince 

nám ve svém programu u rozvíceného vánočního stromu zazpívaly nádherné koledy. Za svůj 

výkon byly odměněny balíčky, které pro ně připravila Členská rada Valchov při prodejně 

Jednoty. 

 

 

Novoroční ohňostroj 

 

I na konci roku 2010 se o půlnoci 31. prosince sešli obyvatelé obce Valchov tradičně na návsi 

před prodejnou, aby si popřáli zdraví, štěstí a úspěchy do nového roku. Ke slavnostní 

atmosféře přispěl krásný ohňostroj. 

 

 

Mateřská škola Valchov 

Ve školním roce 2009/2010 bylo přihlášeno 25 dětí do mateřské školy a 10 dětí do družiny při 

mateřské škole. Funkci ředitelky stále vykonává paní Dana Chlupová, s dětmi pracuje ještě 

učitelka paní Zdena Mazalová z Boskovic. O vaření se starala kuchařka paní Ivana Knourová 

z Boskovic, úklid a čistotu budovy měla na starosti paní Iveta Chlupová.  



Z rozpočtu obce byla mateřské škole poskytnuta částka 435 000 Kč. Do kuchyně byl pořízen 

nový plynový sporák s elektrickou troubou za téměř 60 000 Kč.  

Děti mateřské školy se zapojují do kulturního života v obci. Pod vedením učitelek nacvičily: 

- kulturní program na vítání občánků 

- besídku pro maminky při příležitosti Dne matek 

- na závěr školního roku rozloučení s dětmi, které odchází do základní školy 

- vánoční besídku v mateřské škole 

- koledování u vánočního stromu u kaple sv. Petra a Pavla. 

 

Každoročně na zahradě mateřské školy pořádají v dubnu „pálení čarodějnic“, na podzim 

pouští draky. Děti jezdí na výlety, na závěr školního roku se loučí s dětmi, které odchází do 

základní školy. 

 

 

 

Obecní knihovna 

Kromě pravidelného půjčování knih a provozování veřejného internetu byla v pátek 26. 

března uspořádána  „Hodina s pohádkami H. CH. Andersena“. Námětem pro tuto akci byl 

celostátní projekt Noc s Andersenem, který je věnován podpoře dětského čtenářství.   

V polovině roku 2010 došlo ke změně knihovnice. Na místo paní Jiřiny Procházkové 

nastoupila paní Renata Kaliková. Knihovna  je pro návštěvníky otevřena v úterý a ve čtvrtek 

vždy od 18.00 – 20.00 hod. Od listopadu probíhá v knihovně čtecí kroužek pro děti, kde děti 

nejen čtou, ale také malují obrázky. Svá díla pak vystavují v knihovně a na chodbě školy. Dne 

24. listopadu nám Lucie Šmídová předvedla, jak se vyrábí šperky a ozdoby z korálků. Svou 

zručnost  si vyzkoušely nejen děti, ale i jejich maminky a babičky.  

V roce 2010 přibyly do knihovního fondu knihy za 12 000 Kč.  

 

Nahlédněme krátce do historie knihovny ve Valchově. 

Dne 22. července 1919 byl přijat zákon č. 430/19 Sb., na základě kterého byly zřizovány 

Veřejné obecní knihovny ve městech a na vesnicích. 

V obci Valchov vznikla Veřejná obecní knihovna bezplatným převzetím 120 svazků zábavné 

četby ze spolkové knihovny Dobrovolného hasičského sboru. K jejímu vedení a spravování 

byla ustavena čtyřčlenná knihovní rada. Navrženi byli pánové: Antonín Nečas – pokladník, 

Jan Barák ml. – knihovník, Jan Slovák, řídící učitel, jako jednatel osvětové komise a současně 

předseda, a Josef Kočvara – člen. Knihy byly vypůjčeny 21 čtenářům za rok. V roce 1924 

dostala knihovna od Ministerstva školství a Národní osvěty 300 Kč subvence v knihách. 

Změna obecního knihovníka nastala 30. července 1925, kdy pan Jan Barák zemřel. Na jeho 

místo nastoupil předseda a jednatel řídící učitel Jan Slovák. Aby byla naplněna litera zákona, 

nově zvolený člen rady Josef Svěrák z čp. 35 začal vykonávat funkci jednatele. Knihovna 

byla přestěhována do školy a po infekčním onemocnění, které postihlo většinu obyvatel (i 

knihovníka), byla z rozhodnutí Okresního zdravotního úřadu desinfikována a znovu otevřena 

28. září 1925. Po odchodu řídícího učitele Jana Slováka na nové působiště byl zvolen 



obecním knihovníkem Josef Svěrák. Knihovna zůstala ve školní budově. Knihovní rada 

musela být obnovena, a tak obecním zastupitelstvem byli zvoleni pánové: Alois Musil – 

předseda, Antonín Nečas – pokladník, Josef Sychra – jednatel. 

V letech 1927 – 1932 byla knihovna rozšířena o 89 vázaných žákovských a o 34 vázaných 

učitelských knih. Knihy nakupovala místní školní rada z rozpočtu a dále z výtěžku  

divadelních představení, které hráli žáci zdejší školy v hostinci „Na Kopečku“. 

V předválečných a válečných letech 2. světové války se nemohlo veřejně vystupovat, tak 

prostředky z produkcí nebyly a z přidělených peněz se raději nakupovalo ošacení. Za války 

byla ve škole ubytovaná německá armáda. V násilně otevřeném kabinetu byly značně 

poškozeny nejen školní pomůckky, ale téměř byla zničena učitelská i žákovská knihovna 

(listy z knih používali jako toaletní papír). 

Dalším knihovníkem se stal pan Josef Kočvara z čp. 9 (mlýn). Po něm se dlouhá léta o 

knihovnu pečlivě staral pan František Fiala z čp. 77. V šedesátých a sedmdesátých letech 

v Místní lidové knihovně pracovali aktivisté, kterými byli žáci základní školy s tehdejším 

knihovníkem panem Františkem Kočvarou – ředitelem Základní devítileté školy (1. – 5. 

postupný ročník) ve Valchově. V roce 1966 byla knihovna převedena do nové upravené 

místnosti na Místním národním výboře. Za přispění od Okresního knihovnického inspektorátu 

byly zakoupeny nové velké regály v hodnotě 1 680 Kčs a byly pořízeny nové přírůstkové 

seznamy knih. Byly vyřazeny staré knihy a doplněny knihami žádanými. Všechny byly 

pečlivě obaleny, označeny nápisy a inventárními čísly. V tomto roce také byla knihovna 

vybavena psacím stolem, konferenčním stolkem a křesly. V knihovně byly organizovány 

besedy o knihách a jejich výstavy. V roce 1974 nastala změna knihovníka – pan František 

Kočvara odešel do důchodu a přestěhoval se do Boskovic. Knihovnu převzala paní Zdenka 

Šmeralová z čp. 105. Tuto funkci vykonávala až do července 1995. V roce 1981 po zrušení 

Základní školy ve Valchově byla knihovna přestěhována do dvou místností bývalého školního 

bytu. Od srpna 1995 se o knihovnu starala paní Jiřina Procházková z čp. 107 s dcerami Olgou 

a Veronikou. Ještě dva roky se půjčovalo v místnostech školního bytu, od 1. února 1997 se 

knihovna opět přestěhovala. Tentokrát do adaptovaných místností bývalé kotelny a uhelny 

v budově mateřské školy. V roce 2006 se knihovna opět vrací do jedné z bývalých tříd 

základní školy, kde se nachází doposud. Téhož roku je zde zřízen veřejný internet. 

(Historii obecní knihovny ve Valchově zpracovala paní Jiřina Procházková v prosinci 2008). 

 

Činnost zájmových organizací 

Na společenském a kulturním životě obce se významně podílí zájmové organizace působící 

na území obce, zejména TJ Sokol Valchov a SDH Valchov. 

 

SDH Valchov 

Stručně si připomeňme činnost SDH v roce 2010: 



- dne 24. ledna pomáhali hasiči s organizací závodů v motoskijoringu, který již tradičně 

pořádá Automotoklub Pamětice ve spolupráci s veterán klubem Boskovický Sedmizubec na 

kopci na Orlově 

- dne 13. února prošel obcí masopustní průvod masek za doprovodu harmoniky 

- v jarních měsících se 5 členů zásahové jednotky zúčastnilo školení „nositel dýchací 

techniky“ (Libor Kalik ml., Tomáš Kalik, Petr Barák, Jaroslav Barák, Petr Vít ml.). Výuka 

proběhla v rozsahu 16 hodin ve školícím středisku HZS v Tišnově. Znalosti na závěr 

instruktoři otestovali pomocí testu a praktické zkoušky. Všichni členové zásahové jednotky 

Valchov ve zkoušce uspěli. 

- dne 16. dubna se uskutečnil v naší obci sběr železného odpadu 

- dne 2. května se ve farním kostele ve Žďárné při příležitosti slavnostní mše ke cti sv. 

Floriana, patrona hasičů, uskutečnilo vysvěcení nového hasičského auta CAS.  Auto posvětil 

pan farář Miroslav Sedlák, rodák ze sousedního Vratíkova, nyní působí ve farnosti Horní 

Štěpánov. Staré vozidlo AVIA se prodalo hasičům do obce Buková. 

- 23. května proběhlo první kolo požárního sportu na Kořenci, valchovští hasiči se umístili na 

3. místě 

- v pátek 25. června a v sobotu 26. června hasiči pořádali tradiční pouťové zábavy na výletišti 

- dne 4. července jsme se zúčastnili Memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově, kde jsme 

získali 3. místo 

- 13. srpna a 28. srpna se vybraní členové zúčastnili hasičského dozoru při kulturních akcích 

na zámku v Boskovicích. 

Dalších soutěží se zúčastnili 28. srpna na Vratíkově a v měsíci září na Kořenci. Soutěžilo se 

ve starém způsobu požárního útoku. 

5. prosince ve spolupráci s obecním úřadem pořádali tradiční Mikulášskou nadílku u kaple sv. 

Petra a Pavla. 

 

Celoročně dobrovolní hasiči pracují s mládeží. Pravidelně se scházeli v klubovně hasičů nebo 

v sokolovně. V říjnu se zúčastnili soutěže „Mladý hasič“ v Karolíně. 

 

 

TJ Sokol Valchov 

TJ má sportovní oddíly kopané, malé kopané a aerobiku. 

Cvičení aerobiku probíhalo jedenkrát týdně pod vedením zkušené cvičitelky paní Jitky 

Sáňkové. Cvičení se zúčastní ženy a dívky z naší  obce i z blízkého okolí. Od září 2010 bylo 

zahájeno cvičení pro rodiče s dětmi. Jednou týdně se dětem ve věku od 2 do 6 let věnuje 

cvičitelka paní Monika Janků (čp. 40). Toto cvičení bylo  rodiči i dětmi  přijato velmi kladně. 

 

I v letošním roce se fotbalové oddíly zapojily do okresních soutěží v kopané. Sokol má jedno 

mužstvo velké kopané a dva oddíly malé kopané. 

 

V budově sokolovny pokračovaly práce na dokončení generální opravy bývalé kotelny a 

uhelny a na rekonstrukci kuchyně. Na rekonstrukci kuchyně přispěl obecní úřad Valchov 



mimořádnou finanční dotací ve výši 45 000 Kč. Většinu prací na těchto opravách provedli 

členové TJ brigádně, zdarma.  

Provoz občerstvení v letních měsících při sportovních utkáních ve stánku u sokolovny převzal 

pan Josef Mikulášek z restaurace Zlatá Valcha. 

 

V sokolovně byly v průběhu  plesové sezóny uspořádány 4 plesy: ples SDH Suchý, 6. února 

Myslivecký ples Honebního společenstva Valchov, 6. března v pořadí již 13. sportovní ples 

TJ Sokol Valchov. V sobotu 27. března se konal taneční večer nazvaný „HULA-HULA“ jaro 

volá v caribic stylu. 

Ve spolupráci s mateřskou školou se uskutečnil v únoru dětský karneval a v červnu dětský 

den, v listopadu lampiónový průvod. 

Oddíl kopané uspořádal stavění máje a koncem května kácení máje, dále se pod jeho 

organizací konaly taneční zábavy. 

 

Svou celoroční práci TJ Sokol zhodnotila na zasedání valné hromady dne 29. 12. 2010. Zde 

byl také zvolen nový výkonný výbor, který bude pracovat v příštím dvouletém období ve 

složení: ing. Zdeněk Přikryl, Jiří Laštůvka, ing. Jiří Sedlák, Zdeněk Kunc, Irena Přibylová, 

Miroslav Chlup, Věra Vašíčková, Vladímíra Staňková, Filip Učeň, Martin Vít a Roman 

Barák. 

Nová revizní komise byla zvolena ve složení: Ondřej Přibyl – předseda, členové Petr Chlup a 

Lenka Hasoňová. 

 

 

Honební společenstvo 

Nejmladší zájmovou organizací v obci je Honební společenstvo Valchov. V době vzniku (v r. 

2003) mělo HS 13 členů, současný počet členů je 16. V únoru 2010 se konal  velmi oblíbený 

myslivecký ples v sokolovně ve Valchově. S rodinnými příslušníky a přáteli myslivosti 

navštívili v březnu mezinárodní lesnicko-myslivecký veletrh Silva Regina, který se koná 

jednou za dva roky na Brněnském výstavišti. 

Završením mysliveckého roku jsou podzimní hony na drobnou zvěř. Ve Valchově se konal 

hon 20. listopadu a zúčastnilo se ho 23 střelců, 25 honců a 5 loveckých psů nejen 

z valchovského společenstva, ale i z jiných mysliveckých sdružení. Myslivci ulovili 2 zajíce. 

10 kohoutů a 5 slepic bažanta. Poslední leč byla tradičně v bývalé škole. 

 

Pohyb obyvatel 

V roce 2010 se narodili tito noví občánci: 

- Lukáš Konečný  Valchov čp. 98  5. 1. 2010 

- Patrik Dokoupil  Valchov čp. 95  10. 1. 2010 

- Nela Mikulášková  Valchov čp. 129  31. 1. 2010 

- Jan Litvik   Valchov čp. 29  18. 6. 2010 

- Tereza Pavlů   Valchov čp. 145  23. 8. 2010 



- Matej Gašič   Valchov čp. 8   27. 8. 2010 

- Izabela Krejčířová  Valchov 84   19. 12. 2010 

Sňatek uzavřeli: 

Aleš Oujezdský z čp. 122        dne 28. 8. 2010 

Terezie Nečasová z čp. 29 a Kamil Litvik z Havířova   dne 18. 9. 2010 

 

 

V roce 2010 nás navždy opustili tito spoluobčané: 

 

- Ludmila Kuncová, Valchov 37   dne 31. 1. 2010 ve věku 71 roků 

- František Šindelka, Valchov 28  dne 11. 2. 2010 ve věku 66 roků 

- Ludmila Langrová, Valchov 96  dne 7. 3. 2010  ve věku 83 roků 

- Robert Vašíček, Valchov 101  dne 22. 4. 2010 ve věku 81 roků 

- Ludvík Fiala, Valchov 132   dne 2. 5. 2010  ve věku 57 roků 

- Miroslava Oujezdská, Valchov čp. 61 dne 15. 12. 2010 ve věku 85 roků 

 

Z naší obce se odstěhovali: 

- Jana Oujezdská s dětmi Janou, Josefem a Klárou z čp. 3 do Boskovic v lednu 2010 

- David Štefaňák z čp. 83 do Boskovic v únoru 2010 

- Jaroslav Barák z čp. 7 do obce Suchý v květnu 2010 

- Aleš Oujezdský z čp. 122 do Ostravy – Poruby v září 2010. 

 

K trvalému pobytu se v naší obci přihlásili: 

- Jiří Přibyl z Boskovic do čp. 82  v květnu 2010 

- Kamil Litvik do čp. 29   v září 2010 

- Pavel Žilka ze Suchého do čp. 128   v listopadu 2010 

 

Nové rodinné domy na Přísadniskách 

V lokalitě na Přísadniskách zkolaudovali nové rodinné domy Jitka a Svatopluk Markovi, 

domu bylo přiděleno číslo popisné 156. V březnu 2010 se do čp. 156 přestěhovala celá rodina  

z čísla popisného 4. 

V září proběhla kolaudace rodinného domu Marcely a Marka Ženatových, novostavba dostala 

číslo popisné 160. Od září 2010 tam manželé Ženatovi bydlí i s dětmi, přestěhovali se z čp. 

29.   

Stavba rodinného domu – Ilona Kočvarová 

Na jaře 2010 začala se stavbou rodinného domu v lokalitě Ve Žlebě slečna Ilona Kočvarová 

z čp. 1. 



 

Opravna motorových vozidel 

Počátkem roku 2010 svou dílnu na opravu osobních vozidel otevřel ve Valchově v čp. 46 

Jaroslav Matuška ml. 

 

Budova bývalého kravína 

Zchátralou budovu bývalého kravína koupila firma TRYMET a. s. pana Radovana Macháčka 

z Boskovic. Zbořenou část, kde byly dříve ustájeny krávy, odstranil a terén po stavbě upravil. 

Část, kde bylo uskladněno krmení pro dobytek, opravil a slouží firmě jako sklad a garáže pro 

nákladní automobily. 

 

 

 

Zapsala: Pavla Vítová 


