
Příloha podmínek 

 1 

Charakteristika obce Valchov – příloha přihlášky soutěže Vesnice roku 2015 

1. Obec a její koncepční dokumenty  

1.1. Stručná charakteristika obce – stáří obce, struktura a počet obyvatel, charakter zástavby, dopravní 
obslužnost, pracovní příležitosti, převažující ráz krajiny, spádová oblast.  

Obec Valchov leží na okraji Drahanské vrchoviny, 5 km východně od Boskovic, 
45 km severně od Brna. První písemná zpráva o obci Valchov je z roku 1505. 
V okolí se těžila železná ruda, koncem 18. stol. i zelená skalice a uhlí. V blízkosti 
obce je znát stará hornická činnost, místní část Borky je tak velmi 
charakteristická. Převažující ráz krajiny je kopcovitý, lesnatý, 
s obhospodařovanými poli a loukami. 

Nadmořská výška obce je 482 m n.m. Katastr obce má rozlohu 373 ha. Obec 
má 456 obyvatel. V obci žije 17% obyvatel ve věku 0-14 let, 69% obyvatel ve 
věku 15-64 let a 13% obyvatel ve věku 65 a více let.  

Prostorové poměry poukazují, že obec vznikala oválnou zástavbou návesního 
typu. Vznikala oboustranným obestavěním centrálního prostoru, který se 
postupem doby stále protahoval a současně sloužil jako hlavní komunikace.  
Dopravní obslužnost obce je zajištěna převážně systémem Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. Dopravní obslužnosti obce je 
zajištěna autobusy a dále vlaky i autobusy na přestupním uzlu Boskovice a 
Skalice nad Svitavou. 
Pracovní příležitosti pro obyvatele obce Valchov jsou v Boskovicích, Skalici nad 
Svitavou, Blansku, Brně, Olomouci, Prostějově, částečně pak v okolním 
menších obcích. Stejně tak spádovým centrem jsou Boskovice, v širším 
měřítku Blansko a Brno.  
 

 

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace – druh dokumentace, zpracovatel, způsoby 
projednání s občany a začlenění požadavků obce, stav schvalování.  

Obec Valchov má platný územní plán z roku 2009, jehož zpracovatelem je 
Ateliér PROJEKTIS Brno. V současné době probíhá poptávkové řízení na 
dodavatele Změny územního plánu č.1 obce Valchov. V rámci procesu pořízení 
dokumentace je začleněno veřejné projednávání s občany. Opodstatněné 
požadavky občanů jsou do územního plánu začleněny. 
 

 

1.3. Program obnovy vesnice – údaje o vypracování, projednávání a schvalování vlastního programu 
obnovy vesnice, vztah občanů k programu.  

Program obnovy vesnice je nový, vypracovaný ateliérem KT Architekti Brno, 
schválený v roce 2015. Před schválením byl několikrát projednáván s občany, 
taktéž formou řízené facilitace. Občané se velmi aktivně zapojovali, 
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připomínky a náměty byly zapracovány. Občané POV považují za strategický 
dokument obce. Program obnovy vesnice zpracovaný ing. arch. Soňou 
Lahodovou, schválený 2004, byl bezezbytku naplněn.  
 

 

1.4. Rozpočet obce – výsledky hospodaření v roce 2014 a zásady utváření rozpočtu obce v roce 2015 – 
struktura příjmů (z toho daňové) a výdajů; využívání příjmů obce, dotací a sponzorských darů.  

 

Obec Valchov hospodařila v roce 2014 podle schváleného rozpočtu s úpravami provedenými během roku se 

ziskem 1.198.662,52 Kč. 

V roce 2014 byly celkové příjmy obce 9.832.483,13 Kč, z toho daňové příjmy 4.520.603,27 Kč, nedaňové 

příjmy 412.364,94 Kč, kapitálové příjmy 18.073,00 Kč, přijaté dotace 2.501.441,92 Kč, převody z rozpočtových 

účtu 2.380.000,-- Kč. 

Přijaté dotace v roce 2014: 

- dotace ze SR 85 200, 00 Kč, 

- dotace na volby do EP 19 500,00 Kč, 

- dotace na volby do OZ 20 000,00 Kč, 

- dotace ze SZIF na založení lesního porostu 44 608,12 Kč, 

- dotace ze SZIF „Bezpečně přes 150“ 174 100,00 Kč, 

- dotace ze SZIF „Na místu setkávání záleží“ 480 058,00 Kč, 

- dotace z MMR „Oprava sakrálních staveb v obci Valchov“ 297 688,00 Kč,  

- dotace z JMK na věcné vybavení neinvestiční povahy pro JSDH 910,00 Kč. 

- dotace z JMK na akceschopnost JSDH v r. 2014 6 400,00 Kč,  

- dotace z SFŽP „Lokální výstr. a var. protipovodňový systém“ 1 130 977,80 Kč, 

- dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 242 000,00 Kč, 

Dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši 19.500,-- Kč nebyla vyčerpána v plné 

výši z důvodu, že jsme neměli odpovídající výdaje, vyčerpali jsme pouze 11.753,-- Kč. Částka 7.747,-- Kč byla 

vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2014 v lednu 2015. Dotace na výdaje spojené s volbami do 

zastupitelstva ve výši 20.000,-- Kč nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu, že jsme neměli odpovídající výdaje, 

vyčerpáno pouze 11.928,-- Kč. Částka 8.072,-- Kč byla rovněž vrácena v rámci finančního vypořádání v lednu 

2015. Dotace na založení lesního porostu, akci „Bezpečně přes 150“ a akci „Na místu setkávání záleží“, které 

byly realizovány v roce 2013, byly vyčerpány v plné výši. Dotace na akci Oprava sakrálních staveb v obci 

Valchov z MMR ve výši 297.688,-- Kč byla použita v plné výši. Byly opraveny 4 kříže - Boží muka a fasáda 

kaple sv. Petra a Pavla ve Valchově. Dotace na Věcné vybavení neinvestiční povahy pro JSDH obce Valchov ve 

výši 910,-- Kč byla čerpána v plné výši. Pořídili jsme dva kusy servisní sady Saturn S5, S7. Dotaci na 

zabezpečení akceschopnosti JSDH obce Valchov na rok 2014 jsme také čerpali v plné výši. Dotaci ze SFŽP na 

„Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém“ jsme obdrželi ve výši 1.130.977,80 Kč. Tuto dotaci jsme 

čerpali v plné výši a systém jsme pořídili. 

Výdaje roku 2014 činily 8.633.820,61 Kč, z toho 7.273.108,61 Kč byly běžné výdaje, kapitálové výdaje 

byly 1.360.712,00 Kč. V kapitálových výdajích se promítlo pořízení Lokálního výstražného a varovného 

protipovodňového systému 1.256.642,00 Kč, dále pořízení malotraktoru ve výši 40.600,-- Kč. V běžných 

výdajích se promítla oprava sakrálních staveb v obci Valchov. Ve větší míře byly běžné výdaje  použity 

například na financování mateřské školy, na příspěvky na činnost místním občanským sdružením, na provoz 

budovy č.p. 52 a budovy OÚ č.p. 97, na sběr a svoz odpadu, na údržbu veřejného prostranství. 

 

V roce 2015 hospodaří obec Valchov dle schváleného rozpočtu s úpravami, které jsou prováděny během 

roku. Schválený rozpočet: daňové příjmy 4.214.400,-- Kč, nedaňové příjmy 319.000,-- Kč, přijaté transfery 

150.300,-- Kč.  

Plánované /již schválené/ dotace v roce 2015: 

- dotace ze SR 84 300, 00 Kč, 

- dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 66 000,00 Kč. 

Dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky prozatím čerpáme v plné výši. Plánujeme také přijetí 

dalších pracovníku z úřadu práce.  

Výdaje ve schváleném rozpočtu: běžné výdaje 4.176.700,-- Kč, kapitálové výdaje 441.000,-- Kč. 

V kapitálových výdajích je plánováno se zajištěním financování nového dispečinku vodárny pro obec Valchov. 

Běžné výdaje budou použity například na financování mateřské školy, na příspěvky na činnost místním 
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občanským sdružením, na pořádání obecních akcí – rukodělné dílny, závody na horských kolech, pouť, 

přednášky, na údržbu veřejného prostranství a zeleně.  

 

 

1.5. Přehled dotací (SR, EU) v letech 2007 – 2014. (Tabulka: rok/název programu/název akce/celkové 
náklady v tis. Kč, dotace v tis. Kč.) 

 

Rok Název programu Název akce Celkové náklady 
v tis. Kč 

Dotace v tis. Kč 

2007 PRV JMK Oprava místních 
komunikací 

655 158 

2007 JMK Výstroj a výzbroj 110 40 

2008 VISK 3 MK Pořízení PC do 
knihovny 

20 14 

2008 PRV JMK Oprava budovy 
bývalé školy 

409 155 

2008 JMK Volby do 
zastupitelstev krajů 

12 20 

2008 JMK Odborná příprava 
JSDH 

1 1 

2009 JMK Zpracování 
územních plánů 

115 87 

2009 JMK Volby do EP 12 15 

2009 ÚP Veřejně prospěšné 
práce 

204 204 

2009 PRV JMK Oprava mostů 214 78 

2009 MV CzechPoint 70 70 

2010 JMK Volby do PS 
Parlamentu ČR 

12 17 

2010 ÚP Veřejně prospěšné 
práce 

275 275 

2010 JMK Volby do 
Zastupitelstev obcí 
a Senátu 

18 25 

2010 JMK Oprava požárního 
automobilu 

143 150 

2010 PRV JMK Dětské hřiště 391 160 

2011  Sčítání lidu 3 3 

2011 MK Knihovna otevřená 
pro všechny 

15 5 

2011 PRV JMK Víceúčelové hřiště - 
osvětlení 

385 150 

2011 JMK Zabezpečení 
akceschopnosti 

3 1 
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JSDH 

2012 ÚP Veřejně prospěšné 
práce 

123 123 

2012 MK Podejme si ruce 20 7 

2012 JMK volby do krajských 
zastupitelstev a 
Senátu Parlamentu 
ČR 

13 23 

2012 JMK Zabezpečení 
akceschopnosti 
JSDH 

3 0,5 

2013 JMK Volba prezidenta 
ČR 

14 27 

2013 JMK Volby do PS PČR 12 26 

2013 MK Vydejme se za 
humna 

25 5 

2013 VISK 3 Automatizace 
obecní knihovny 

25 16 

2013 JMK Výstroj a výzbroj 91 25 

2013 JMK Zateplení MŠ ve 
Valchově 

350 173 

2013 JMK Hospodaření v 
lesích 

64 20 

2013 ÚP Veřejně prospěšné 
práce 

315 315 

2013 SZIF Nová náves pro 
Valchov 

2190 1212 

2014 JMK Volby do EP 12 19 

2014 JMK Volby do OZ 12 20 

2014 SZIF Založení lesního 
porostu 

64 45 

2014 SZIF Bezpečně přes 150 263 174 

2014 SZIF Na místu setkávání 
záleží 

1371 480 

2014 MMR Oprava sakrálních 
staveb v obci 
Valchov 

441 298 

2014 JMK Věcné vybavení 
neinv. povahy pro 
JSDH 

3 1 

2014 JMK Akceschopnost 
JSDH 

7 6 

2014 SFŽP Lokální výstr. a var. 
protipov. systém 

1257 1131 
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2014 ÚP Veřeně prospěšné 
práce 

242 242 

 

 

2. Společenský život  

2.1. Kontinuita společenského života – udržování či obnova místních tradic, svátků a obyčejů, vytváření 
nových tradic.  

Ve Valchově udržujeme tradice staré – masopust, velikonoční hrkání, stavění 
májky, pouť, vánoční zvyky a další 
Udržujeme a prohlubujeme tradice novější, v regionu dobře zavedené (více 
jak 10 let) – například: Tříkrálová sbírka, společenské plesy, maškarní karneval, 
dětský den, Valchovská pouť, cyklistické závody – Valchovský Kameňák a 
Velká cena Valchova, obecní výlety pro rodiče s dětmi, drakiáda, vítání 
občánků, návštěvy u občanů při příležitosti životních jubileí, hon na drobnou 
zvěř pořádaný myslivci, Mikulášská nadílka, zpívání dětí u vánočního stromu. 
Založili jsme tradice novější (trvající méně než 10 let) – Valchovská černá 
hodinka, velikonoční rukodělná dílna, divadelní představení pozvaných 
ochotníků, průlet čarodějnic Valchovem, pochody do okolí obce, cyklistický 
maraton Valchovský Drtič, Valchovská Sněžka, tenisový turnaj Valchov Open, 
dobrovolné brigády v obci, putování za pohádkou s lampiony, Adventní 
rukodělná dílna spojená s velkým jarmarkem řemesel, provoz dětského 
lyžařského vleku, Herna technických souvislostí a další. 
Mezi mnoha kulturními, sportovními a dalšími akcemi pořádanými v obci bych 
ráda zmínila letos zahájený projekt Zdravá obec Valchov. Připojili jsme se, 
samozřejmě, k projektu Zdravý Jihomoravský kraj. Aktivity, naplňující záměry 
Zdravého JMK, však u nás v obci probíhají již dlouho. Snažíme se, aby občané 
byli co nejvíce zapojeni do života v obci, připojili se i svojí prací (viz letošní 
celonárodní akce Ukliďme Česko – Ukliďme Valchov), dbáme na zajištění 
environmentální výchovy, podporujeme zapojení občanů do rozhodování 
veřejných záležitostí formou veřejných diskusí. Naše motto je, že jedině 
spokojený a aktivní občan může být dlouhodobě zdravý. 
 

 

2.2. Činnost spolková – počet občanských sdružení, druh a rozsah jejich činnosti, výsledky pracovní 
skupiny pro obnovu vesnice.  

SDH Valchov a JSDHO – úzce spolupracující, pracovní pomoc v obci, pořádání 
společenských, kulturních a sportovních akcí. Kroužek pro mladé hasiče 
TJ Sokol Valchov – mající ve vlastnictví budovu sokolovny, kterou perfektně 
spravují, činnost samostatných sportovních oddílů, pořádání společenských, 
kulturních a sportovních akcí 
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Honební společenstvo Valchov – péče o honitbu, spolupráce se zemědělským 
družstvem, pomoc obci se správou obecního lesa a na údržbě veřejných 
prostranství, pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí 
Šipkový klub DC Poškoláci Valchov – hráči šipkové ligy, pomoc na obecních 
brigádách a při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí 
Život na dvě doby – občanské sdružení pro podporu handicapovaných 
spoluobčanů, spolupracuje s obcí na projektech prezentace obce, pořádání 
výstav 
Členská rada Jednoty COOP ve Valchově – péče o veřejná prostranství 
zejména u prodejny smíšeného zboží, spolupráce na projektech obce 
Společenský klub Valchov – neformální sdružení, pořádání besed a 
přednášek, cvičení, společenských, kulturních a sportovních akcí, pomoc 
v sociální oblasti 
Kaplička – neformální skupina občanů, kteří se starají o provoz a úklid kaple sv. 
Petra a Pavla ve Valchově. 
Na všech aktivitách obce i jednotlivých spolků se také podílí, v obci tyto 
organizace vnímáme jako spolky: 
Mateřská škola Valchov a školní družina při MŠ – zajišťuje předškolní 
vzdělávání, provoz školní družiny, je zapojena do projektu Technické školky, 
pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí v úzké spolupráci s obcí 
a ostatními spolky 
Obecní knihovna Valchov – kroužek čtení pro děti, pořádání přednášek, 
besed, výstav, spolupořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, 
zajištění knihovnických služeb a propagace obce 
Nejvíce ceněnou skutečností je, že na pořádání společenských, kulturních a 
sportovních akcí se podílejí obecní organizace a spolky vždy společně po 
vzájemné dohodě. Velice dobře se nám daří slaďovat termíny jednotlivých 
podniků a také co nejlépe využívat prostory k tomu určené. 
 

 

2.3. Podpora obce – vydávání obecních novin, publikací, pohlednic, péče o kroniku, vedení knihovny, 
pořádání výstav, podpora činnosti spolků, propagace idejí obnovy vesnice a jejich výsledků.  

Veškerou spolkovou činnost obec podporuje finančně, materiálně, technicky, 
metodicky. Obec vydává čtvrtletník Valchovský zpravodaj, ve kterém 
informuje občany o veškerém dění v obci, je zdarma distribuován do každé 
domácnosti. Publikace o obci jsou zpravidla vydávány při příležitosti 
významných výročí. K dispozici jsou pohlednice obce. V plánu je vydání knižní 
publikace o historii a současnosti Valchova. Obec Valchov má vedenu obecní 
kroniku. Velice aktuální jsou webové stránky obce. Mimo výše uvedené zdroje 
dobře fungují mailing pro přihlášené, veřejná diskusní fóra, místní rozhlas a 
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několik informačních nástěnek, ankety a dotazníky. Byl pořízen propagační 
film o obci a také záznam ze Setkání rodáků.  
 

 

3. Aktivity občanů  

3.1. Dobrovolná práce občanů – bezplatná i hrazená účast občanů na realizacích programů obnovy 
vesnic; vlastní aktivity občanů a spolků.  

Dobrovolná práce občanů funguje více než dobře – samostatné činnosti jako 
výsadba obecního lesa, úklidy Valchova a okolí, pomoc při pořádání 
společenských, kulturních a sportovních akcí. 
Hrazená část prací je vždy spojena s některou konkrétní odborností (les, 
opravy herních prvků) nebo velkou časovou náročností akce. 
Vlastní aktivity spolků viz výše. 
 

 

3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – spolupráce školy s obcí, vlastní iniciativy mládeže, 
způsob zapojení do programu obnovy vesnice.  

Mateřská škola a školní družina velmi úzce spolupracuje s obcí, u dětí je 
pěstován pozitivní vztah k obci. MŠ je zapojena do projektu Technické školky 
(MAS Boskovicko PLUS). Děti z MŠ a ŠD vystupují téměř na všech akcích 
pořádaných obcí či spolky. Děti a mládež se rovněž zapojují na dobrovolných 
brigádách a akcích.  
Starší děti a mládež jsou zapojeni v jednotlivých spolcích, kroužcích, mohou 
využívat víceúčelové hřiště, posilovnu, klubovnu. Mládež sama a iniciativně 
připravuje programy pro mladší děti v kroužku čtení, na rukodělných dílnách 
apod. 
 

 

3.3. Péče o vesnickou pospolitost – udržování sousedských vztahů, péče o staré občany, pomoc sociálně 
slabým spoluobčanům.  

V rámci sociální činnosti obce je důchodcům poskytován příspěvek na obědy, 
starší občané jsou navštěvováni při příležitosti životního jubilea a to jak za 
obec, tak za jednotlivé spolky. Starším občanům, zejména žijícím osaměle se 
věnuje Společenský klub. Na přání zajišťuje knihovna roznos knih domů. 
 

 

3.4. Spolupráce s občany – fungování obecních komisí, výchova a příprava pokračovatelů v samosprávě 
obce; průzkumy názorů občanů a mládeže, formy spolupráce.  

Spolupráce se všemi občany funguje nejlépe na přípravě a průběhu 
nejrůznějších akcí, kde se také neformálně diskutuje o směřování obce. 
K názorům nezastupitelů je vždy přihlíženo, na veřejných zasedáních je jim 
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dávám prostor a k připomínkám je přistupováno rovnocenně. Také členy 
výborů bývají občané, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Průzkumy názorů 
jsou pravidelně zajišťovány anketami, veřejnými diskusemi, obec má 
„schránku důvěry“. Nejvíce se však osvědčily přímé diskuse při setkáních na 
akcích nebo jejich přípravě. 

 

 

4. Podnikání  

4.1. Podnikání v zemědělství – historie a současný stav, ekofarmy, marketing místních zemědělských 
specialit, zapojení zemědělských podniků do realizace programu obnovy vesnice (zejména v péči  
o krajinu).  

4.1.1. Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce, realizace zajímavých místních 
produktů vyplývajících ze zemědělské činnosti, jejich kvalita a originalita způsobu zpracování, 
využití původního zpracování zemědělských produktů.  

4.1.2. Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných  
a okrasných stromů na veřejných prostranstvích.  

4.1.3. Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny.  

Na území Valchova nesídlí žádný zemědělský podnik. Zemědělskou půdu buď 
obhospodařují sami soukromníci, nebo svoje pozemky pronajímají. Drt ivá 
většina pozemků je pronajata Zemědělskému družstvu Skály Benešov, které 
hospodaří v celé oblast i. Spolupráce s družstvem je více než příkladná. 
V jakýchkoliv potřebách si vycházíme vzájemně vstříc. ZD zajišťuje pro obec 
Valchov například zimní údržbu komunikací nebo dovoz materiálu pro výsadbu 
lesa a stavbu oplocenek.  

Zpravodaj 1/2015 uvádí: „Situace s bioodpady vyvolala velice zajímavý 
společný projekt ZD a okolních obcí včetně Valchova. ZD vybuduje 
kompostárnu a také zajistí veškerý svoz bioodpadu z jednotlivých obcí. V každé 
obci bude umístěn velkoobjemový kontejner, kde budou moci občané 
odkládat odpad a následně se bude kompostovat na Benešově. Vedli jsme už 
se zástupci ZD a obcí několik jednání, abychom vše potřebné domluvili. Hlavní 
myšlenkou celého projektu je, aby se kompost (hlavně jeho humusová složka) 
vracela na pole, na kterých ZD Skály hospodaří. A dá se říci, že ve většině 
případů jsou to naše pole a sami si přejeme zachovat či zvýšit jejich 
produktivitu. Vím, že ZD Skály se o pozemky stará s péčí dobrého hospodáře a 
vlastně tak bude zachován a podpořen přirozený koloběh organické hmoty v 
přírodě. To je báječné, nemyslíte? Celý systém, tak jak je popsán výše, 
předpokládáme, začne fungovat od příštího roku. Věříme, že naše společné 
konání se podaří dotáhnout do plánovaného konce, který je podle našeho 
mínění jediný správný.“ 

Obec Valchov připravuje projekt obnovy ovocných stromořadí v extravilánu 
obce, kde předpokládáme další spolupráci se ZD Skály a také místními spolky, 
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podnikateli a občany. Bude se jednat o původní ovocné druhy, k užitku pro 
místní občany. Neméně důležitou rolí chystaných alejí je funkce krajinného 
prvku, prvku ÚSES, zajištění určité ochrany před erozemi. Jako obrovský přínos 
také vidíme zvýšení počtu kvetoucích medonosných dřevin a oživení včelařství, 
zejména mezi místními občany. 
 

 

4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem – příprava a realizace společných 
projektů na zemědělských, lesních nebo obecních pozemcích, společné koncepční dokumenty, 
společná územní rozvojová strategie pro území obce nebo skupiny obcí.  

Obec Valchov také spolupracuje se „svými sousedy“ ohledně lesů. Úzká 
spolupráce s MP Lesy, s.r.o. spočívá v pomoci při řádném hospodaření v lese, 
oceňování prodávaného dřeva, společném postupu při těžbě apod. Obec 
využívá pozemky a zařízení MP Lesů při pořádání cyklistických závodů, 
turistických pochodů, mysliveckých akcí. Podobná je i spolupráce s Lesy ČR, 
s.p.. Jedním z plánovaných společných projektů je zamýšlené vybudování 
naučné stezky v okolí Valchova 
 

 

4.2.1. Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných (př. myslivci,  
rybáři, včelaři atp.).  

Společná výsadba lesa s HS Valchov o výměře 1, 2 ha lesa na ZPF. Ochrana 
zemědělských plodin před lesní zvěří.  
 

 

4.2.2. Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu.  

Viz výše. 
 

 

4.2.3. Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie.   

 

 

4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel – podnikatelské aktivity občanů, vytváření nových 
pracovních míst, nezemědělské aktivity zemědělských podniků, zapojení podnikatelů  
do realizace programu obnovy vesnice. 

Ve Valchově dobře funguje několik zavedených provozoven. Jejich služby 
využívá i obec, nejraději, jeli-to možné, upřednostňujeme místního 
podnikatele. Chceme tak podpořit pospolitost, koloběh peněz v místě, omezit 
anonymitu výrobců a dodavatelů. Místní si za svojí prací stojí, občané vědí, kdo 
to dělal. V neposlední řadě pak spontánně dochází k další dobrovolné 
výpomoci při specializovaných prací na projektech, sponzorování obecních akcí 
a podobně. Například nové zařízení knihovny bylo, kromě přímého nákupu 
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vybavení, zajištěno místními občany, a to i v odborných oblastech 
(elektroinstalace, výmalba, zakázkové šití). Nejvýznamnějšími řemesla 
využívaná obcí  jsou – stolař, zahradník, automechanik, lakýrník, krejčová, 
cukrářka a kuchařka, hostinský. 
 

  

4.3.1. Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky (vytváření služeb, ubytování 
v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky možností využití volného času, turistiky, 
cykloturistiky, sportu a oddychu).  

4.3.2.  Informace o uskutečněném projektu, který zahrnuje využití nebo rekultivaci nepotřebných 
zemědělských areálů (brownfields).  

Původní kravín na území obce Valchov byl již odprodán soukromé firmě a je 
opraven a slouží jako skladovací prostor, drobná kovovýroba a částečně je 
přizpůsoben k ubytování. 
 

 

4.4. Venkovská turistika – vytváření služeb, ubytování v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky 
možností využití volného času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu. 

Valchov a okolí je ideální pro využití volného času, turistiky, cykloturistiky, 
sportu a oddychu. Malebná příroda a členitá krajina přímo vybízí k relaxaci. 
Místní lesy jsou rájem houbařů, rostou zde borůvky a jiné plody. Územím obce 
prochází několik turistických tras, cyklostezek i vhodných, ale neznačených 
procházkových cest. Do budoucna bychom tato místa rádi označili a propojili 
naučnou stezkou. Také v POV je počítáno s budováním ubytovacích kapacit. 
 

  

4.5. Přímé podnikání obce – vlastní hospodářská činnost.  

Obec nemá hospodářskou činnost. Samostatně hospodaří pouze na vlastních 
lesních pozemcích. Drobné příjmy plynou z pronájmu nebytových prostor pro 
živnostníky. V rámci POV je uvažováno s obecní provozovnou výrobního typu a 
vytvořením několika pracovních míst. 

 

 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice  

5.1. Péče o historickou zástavbu – zachování původního půdorysu a panoramatu vesnice, péče  
o památkové chráněné objekty, stavby lidového stavitelství a vytvářející místní ráz, detaily  
a tvarosloví staveb, rukodělné výrobky a charakteristické prostředí, stavební obnova a údržba 
venkovských staveb.  

V obci není žádný památkově chráněný objekt, snažíme se však, aby stavby 
v obci odpovídaly venkovskému rázu. Veřejné budovy jsou citlivě opravovány a 
udržovány. Zajímavý je projekt výstavby kaple sv. Petra a Pavla. V roce 2003 
byla vystavěna kaple přístavbou k historické zvonici. Zvonice byla původně 
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součástí hasičské zbrojnice, která byla pro nevyhovující stav zbourána. Kaple 
tak vznikla za staré části – zvonice a nové části, získala jednotný vzhled a byla 
zasvěcena sv. Petru a Pavlovi. V roce 2014 byla opravena fasáda celé kaple a 
ošetřeny veškeré dřevěné prvky na kapli. Zároveň byly v roce 2014 opraveny 
kříže – Boží muka - na území obce Valchov, které obec přijala do svého 
majetku.  
 

 

5.2. Soulad v zástavbě – obnova původního rázu staveb, odstraňování stavebních nešvarů, cizích  
a městských prvků, vytváření stejnorodého prostředí vesnice.  

Co se týká veřejných prostranství, je postupně, tak jak je realizována 
rekonstrukce, dbáno na odstraňování stavebních nešvarů. V některých 
případech není však v silách obce jakýmkoliv způsobem motivovat soukromé 
vlastníky nemovitostí k činnosti. V posledních letech proběhla rekonstrukce 
významných veřejných prostranství, právě se záměrem vytvoření stejnorodého 
prostředí obce. 
 

 

5.3. Nová zástavba – dodržení měřítka, stylu, tvaru a materiálů typických pro obec, posilování souladu se 
stávající zástavbou.  

Nová zástavba v obci je navrhována tak, aby byla v souladu s rázem obce. 
 

 

5.4. Organizační opatření – zabezpečení celkové harmonie prostředí obce, fungování stavební komise, 
poradců stavebníků, regulace stavebního řádu vesnice, pořízení návrhů stavebních řešení  
a motivačních skic.  

 

 

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií  

6.1. Stav občanské vybavenosti – údržba, modernizace a dostavba stávajících objektů, záměry  
a realizace nových objektů.  

V obci lze najít tuto občanskou vybavenost:  
Sokolovna, která slouží ke sportovnímu, kulturnímu i společenskému vyžití 
občanů, dále je, v rámci spolupráce, využívána okolními obcemi i soukromými 
subjekty, v záměru je rozšíření o jeviště a venkovní sociální zařízení 
venkovní přístřešek při sokolovně, bohatě využíván k pořádání akcí 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hojně pronajímané a využívané 
obecními spolky, oddíly, dětmi 
velké fotbalové hřiště – využívané pro cyklozávody a jiné akce, fotbal se, 
bohužel, nehraje, v plánu je úprava nevyhovujícího povrchu 
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mobilní cykloškola – společný projekt s pořadatelem cyklistického seriálu 
Pohár Drahanské vrchoviny. 
budova bývalé školy, kde je umístěna Obecní knihovna, klubovna pro 
pořádání nejrůznějších akcí, Osvěžovna ve škole = místní hostinec a sklad 
techniky a mobiliáře obce 
výletiště – prostor pro pořádání akcí umístěný v těsné návaznosti na budovu 
bývalé školy, krytý přístřešek pro vystupující, venkovní taneční parket 
hasičská zbrojnice – přístavba bývalé školy, nově zrekonstruovaná, 
příležitostně sloužící i pro pořádání výstav nebo jiných akcí 
prodejna Jednoty COOP, spotřebního družstva v Boskovicích – celotýdenně 
otevřena, včetně soboty, dobře fungující a spolupracující 
mateřská škola, která zároveň zajišťuje provoz školní družiny a stravování 
žáků 
budova obecního úřadu – kanceláře, zasedací síň, s výhledem na rekonstrukci 
a přístavbu nové obřadní místnosti, ve dvoře obecního úřadu je sběrné místo 
pro odkládání odpadů 
Herna technických souvislostí – místnost v budově OÚ, sloužící pro zájemce 
ze širokého okolí, spolupráce s profesorem VUT Ošmerou 
Kaple sv. Petra a Pavla vybudovaná v roce 2003, bohoslužby jsou slouženy 
každý týden nebo po dohodě s panem farářem kdykoliv, kaple je otevřena a 
využívána i jiné dny pro potřeby místních občanů 
Dětská hřiště – v obci jsou tři dětská hřiště sloužící dětem, nejvybavenější a 
nejužívanější je v centru obce, těsně u mateřské školy 
Kryté autobusové zastávky – pro nástup a výstup cestujících 
 

 

6.2. Inženýrské sítě – údržba stávajících sítí, záměry, opatření a realizace dostavby sítí, zkvalitňování 
dopravní vybavenosti, způsob likvidace splaškových vod.  

Obec Valchov je napojena na veřejný vodovod, přičemž zdroj pitné vody je na 
území Valchova. Existuje oddílná kanalizace, kdy splašky jsou odváděny do 
ČOV Hrádkov, dešťová voda pak teče do místního potoka Valchovka. 
V nedávných letech proběhla rekonstrukce několika větví kanalizace, další jsou 
v plánu letos a v roce 2016. 
Obcí prochází krajská komunikace II/150, která je velmi frekventovaná. Po 
obou stranách silnice, kde to bylo možné, jsou vybudovány chodníky pro pěší, 
v centru obce přechod pro chodce s osvětlením a v části obce Přísadniska 
potom osvětlené místo pro přecházení. Místní a účelové komunikace v obci, 
méně frekventované, jsou v drtivé většině ve velmi dobrém stavu. Veřejná 
doprava je zajištěna IDS JMK. 
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6.3. Odpadové hospodářství – koncepce a provoz odstraňování odpadů, organizační opatření, ekologická 
výchova.  

Řešení odpadů v obci je zajištěno následovně:  
Je velmi podporováno třídění odpadů, v posledních letech se podíl vytříděných 
složek odpadu zvýšil trojnásobně. Třídí se plasty, tetrapacky, sklo bílé a 
barevné, papír, textil, kovy, bioodpad a velkoobjemový odpad. Nebezpečný 
odpad, elektrozařízení a pneumatiky jsou sbírány dvakrát ročně mobilním 
sběrem. V obci jsou přístupná tři sběrná hnízda a místo pro odkládání odpadů 
ve dvoře obecního úřadu. Ostatní komunální odpad je svážen každých čtrnáct 
dnů svozovou společností. Od občanů je vybírán místní poplatek v souvislosti 
s odpady, zbylou částku doplácí obec za svého rozpočtu. Nezanedbatelné jsou 
i dobrovolné brigády občanů na úklid a sběr odpadu v obci a okolí. V letošním 
roce bylo sebráno 1,3 tun odpadu v rámci akce Ukliďme Česko – Ukliďme 
Valchov. Zvláště se věnujeme ekologické výchově dětí a mládeže formou dnů 
pro děti, ekologických procházek, soutěží a kvízů ve spolupráci se společností 
SITA CZ, a.s. a jinými, například s vysvětlením co je to recyklace apod. Prostor 
pro osvětu nakládání s odpady je vyčleněn ve Valchovském zpravodaji a na 
webu obce.  
 

 

6.4. Úspory energií – kroky vedoucí k úsporám, zavádění netradičních zdrojů energie.  

Úspory energií jsou řešeny především zateplením veřejných budov, tam kde je 
to vhodné. Všechny veřejné budovy v obci jsou plynofikovány.  
 

 

7.   Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci  

7.1 Koncepční přístup, dlouhodobé plánování – existence koncepčních dokumentů rozvoje zeleně, např. 
v rámci Územního plánu nebo Programu rozvoje obce, postupná realizace rozsáhlejšího projektu, 
systematický postup ve výsadbě a obnově vegetačních prvků v obci. Spolupráce se specialisty a 
příprava projektové dokumentace v oblasti zeleně.  

Obec Valchov velice dbá na koncepčnost a smysluplnost plánování a realizace 
veřejných prostranství. Důkazem jsou již realizované projekty v obci i okolí. Vše 
je zahrnuto a rozvinuto jak v územním plánu obce, tak v POV, kde je této 
oblasti věnována zvláštní pozornost. Postupnou realizací proběhla 
rekonstrukce veřejných prostranství v obci. Se specialisty spolupracujeme 
nejen při plánování, ale také přípravě, realizaci a údržbě nových ploch a prvků. 

 

 

7.2 Nové úpravy veřejných prostranství – realizované výsadby zeleně v obci i v okolí, obnova stávajících i 
výsadba nových – zeleň veřejných prostranství (návsi, ulice), vyhrazená zeleň (sportoviště, hřbitovy, 
školky apod.) aleje, historická zeleň atd. Sledována kvalita provedených prací, výběr vhodného 
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sortimentu rostlin, kompozice, funkčnost, celkový ráz nových výsadeb v souladu s daným 
venkovským prostředím. 

Rozsáhlé úpravy veřejných prostranství proběhly v letech 2012 a 2013. 
V projektu byla zahrnuta jak obnova staré zeleně, tak výsadba nové - alej, 
opravy komunikací, nový mobiliář. Dbáno bylo především na výběr vhodného 
sortimentu – konzultace s odborníky, práce na zeleni byly taktéž dodány 
odbornou zahradnickou firmou, ne stavební. Jednotlivé koncepční prvky se 
opakují po celé obci, použity byly listnaté dřeviny, buď v původních druzích 
nebo původním druhům blízké. 

 

 

7.3 Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků – vodních toků, břehových porostů, rybníků  
a nádrží, přírodních útvarů, naučných stezek, apod. 

Pozornost věnujeme i vodním tokům, pravidelná je spolupráce s Povodím 
Moravy i TOŽP ORP Boskovice. Byly obnoveny břehové porosty a dále se bude 
v této činnosti pokračovat. Koryto potoka Valchovka bylo vyčištěno, část 
zpevněna, přičemž bylo dbáno, na co možná nejvíce možné zachování volné, 
přirozené tvorby koryta. Cílem bylo rozvolnění toku, zachování co největší 
biodiverzity, omezení rychlého průtoku vody při povodních a také bylo 
sledováno estetické hledisko. V obci je jeden rybník, je v soukromém 
vlastnictví a je před rekonstrukcí. V POV i v ÚP je počítáno s vybudováním 
suchých poldrů i rybníků na území obce. Veřejností je tato věc velmi 
podporována. 

 

 

7.4 Péče o veřejná prostranství a o zeleň – udržování, čistota a pořádek na veřejných prostranstvích 
v obci a navazujících soukromých pozemcích, udržování hřbitovů, drobných sakrálních objektů, 
památníků, výtvarných děl, drobné architektury. 

 Péče o prvky zeleně - trávníky v obci i v nejbližším okolí (humna), květinová výzdoba veřejných 
prostranství i soukromých domů a pozemků, péče o dřeviny včetně arboristických zásahů (kvalita a 
vhodnost zásahů). 

Péče o veřejná prostranství a zeleň je zajišťována pracovníky obecního úřadu, 
především z řad VPP. Vysoce odborné činnosti zajišťujeme dodavatelsky 
odborníky, dále o část ploch pečují samy spolky (patronát nad určitými 
plochami nebo dřevinami) nebo občané na dobrovolných brigádách. Všechny 
naše sakrální objekty se podařilo v minulém roce opravit a jsou ozdobou obce i 
jejího okolí. Velmi dobrou zkušenost máme s majiteli místního zahradnictví, 
neboť většina občanů nakupuje svoje květiny právě tam a zahradníci jim vždy 
doporučí druhy a způsob použití rostlin, aby se co nejlépe hodily k celkovému 
rázu obce. 
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7.5 Ekologická výchova a vzdělávání – zájem obce o vytvoření a kultivaci vztahu  
a odpovědného přístupu občanů, zejména dětí, k místu a ke krajině na principech udržitelného 
rozvoje; zapojení dětí do ekologických aktivit případně péče o zeleň a celkový obraz obce od 
nejmenších dětí v MŠ až po mládež; zapojení občanů do rozhodovacího, plánovacího  
a realizačního procesu ve vztahu k obci a ke krajině. 

O ekologické výchově a zapojení občanů je již hovořeno výše. Konkrétním 
příkladem zapojení dětí do péče o zeleň je adoptování stromu poblíž knihovny, 
o který se děti starají. Další ze solitérních stromů v obci byl vysazen členskou 
radou Jednoty. Rada taktéž pečuje a udržuje prostranství před prodejnou 
smíšeného zboží. Občané jsou opravdu aktivně zapojeni do rozhodovacího, 
plánovacího i realizačního procesu. Veřejná projednávání, ankety, informace 
na webu a v oblíbeném Zpravodaji, neformální diskuse při akcích jsou běžnou 
záležitostí a dobrým nástrojem. 

 

 

8. Péče o krajinu  

8.1. Zemědělské a lesní pozemky – systematický postup při využívání pozemků, projekty komplexních 
pozemkových úprav, šetrné obhospodařování, příprava či realizace protierozních úprav, členění honů, 
obnova luk, výsadba lesů. Obnova zaniklých cest v zemědělské krajině včetně stromořadí.  

Většina pozemků v okolí obce je soukromá, podařilo se však, aby téměř 
všechny pozemky byly pronajaty ZD Skály Benešov, kteří na nich jednotně a 
dobře hospodaří. Okolí obce se díky novému nájemci velmi zlepšilo produkčně 
i esteticky. Valchov má ukončeny komplexní pozemkové úpravy, díky nim byly 
obnoveny v okolí obce polní cesty i protierozní opatření. Další stromořadí a 
jejich výsadba podél těchto cest je plánována v příštím roce. 
Obec je vlastníkem 12 hektarů lesa, v předminulém roce byl založen nový les 
na ZPF v rozloze 1,2 ha.  
 

 

8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního systému 
ekologické stability – stav projekční přípravy (generely a plány ÚSES, návrhy obnovy krajiny)  
a skutečná realizace (výsadba nových biokoridorů, interakčních prvků, břehových porostů, alejí, 
doprovodů cest).  

Plány ÚSES, návrhy obnovy krajiny jsou pečlivě zahrnuty v ÚP i POV obce. 
Původní biocentra i biokoridory jsou udržovány a na další obnově se neustále 
pracuje – viz výsadba stromořadí, lesa, rozumné využívání pozemků nájemcem 
ZD Skály. 
 

 

8.3.  Ostatní opatření péče o kulturní krajinu – výsadba stromořadí, péče o vodní toky, rybníky  
a mokřady, opatření vodohospodářská a protipovodňová.  

V rámci protipovodňových opatření má obec Valchov vybudován Lokální 
výstražný a varovný protipovodňový systém (povodně postihly Valchov 2009). 
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V ÚP a POV jsou zapracovány návrhy na umístění jak suchých poldrů, tak 
rybníků. Stromořadí, vodní toky, les – viz výše 

 

8.4. Obnova prvků kulturní paměti krajiny – např. obnova křížových cest, božích muk, křížků, historických 
alejí, obnova krajinné matrice.  

V minulém roce byly opraveny všechny sakrální stavby v obci a jejím okolí. Byly 
opraveny odbornými restaurátorskými firmami, velmi citlivě a duchaplně. 
Zároveň byly ošetřeny některé historické stromy, které hodláme prohlásit za 
významné. V současnosti je plánováno ošetření dalších starých stromů tak, aby 
mohly ještě dlouhou dobu plnit svoji funkci. Některé z nich, velmi poškozené a 
odumírající stromy, byly nahrazeny novými, při komplexní rekonstrukci 
veřejných prostranství. 
 

 

9. Připravované záměry  

9.1. Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů – zaměření, 
předpokládaný harmonogram realizace a finanční plán (předpokládané náklady na realizaci akce, 
jejich předpokládané finanční zajištění).  

Přístavba sokolovny – jeviště a venkovní sociální zařízení – je pořízena 
projektová dokumentace, předpokládané náklady jsou 6 milionů korun, 
financování akce zajišťujeme z části z dotace PRV SZIF a částečně z obecního 
rozpočtu 
Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště – je pořízena PD, projednání se 
všemi dotčenými orgány, předpokládané náklady 2,5 milionu korun, 
financování PRV SZIF a částečně z obecního rozpočtu 
Hrací koutek pro děti na hřišti – rozpracováno, náklad 250 tisíc korun, 
financování vlastní 
Výsadba ovocných stromořadí – projednáno na všech dotčených institucích, 
v jednání s majiteli pozemků, odhadované náklady 500 000 korun, financování 
vlastní, kofinancováno z rozpočtu JMK 
Zajištění stavebních míst – realizace inženýrských sítí pro přípravu bytové 
výstavby, odhad nákladů je 8 milionů korun, v současné době je jednáno se 
soukromými majiteli pozemků o odkupu, financování plánujeme z FRB MMR 
ČR a z vlastních zdrojů. 
Naučná stezka okolím Valchova – společný projekt obce Valchov a vlastníků 
lesa, náklady přibližně 600 000 korun, financování z MAS Boskovicko Plus a 
vlastní 
Řešení neutěšené situace některých objektů v obci – využití obcí, například 
k pronájmu pro malou provozovnu, ve stadiu oslovení majitelů a zahájení 
jednání s nimi 
Z dlouhodobějších záměrů uvádíme: 



Příloha podmínek 

 17 

 Další etapa výsadby stromořadí a alejí podél cest v okolí Valchova 

 Výsadba obecního ovocného sadu 

 Realizace obecního ubytování 

 Další etapa přípravy pozemků pro bytovou výstavbu 

 Stavba suchých poldrů a rybníku 

 Realizace domu pro seniory s pečovatelskou službou 

 Realizace obecní provozovny – pro zpracování zemědělských produktů 
(moštárna, sušárna, povidlárna, palírna) 

 

 

10. Informační technologie v obci  

10.1. Stručná charakteristika informační technologie – stávající stav, vybavení, využití, inovace atp. (např. 
www stránky, informační kiosky, místní rozhlas, TV stanice, internetové vysílání, web kamera).   

Obec Valchov hojně využívá www stránky obce k informování obyvatel i 
návštěvníků, stránky jsou téměř denně aktualizované a ze zpětné vazby od 
občanů víme, že jsou opravdu čtené. Od spuštění nového webu narostla 
návštěvnost o neuvěřitelných 8 tisíc procent. Aktuálně máme přibližně 1 700 
unikátních návštěv za měsíc. Čtvrtletně je vydáván Valchovský zpravodaj, 
zdarma distribuovaný do všech valchovských domácností (také viz výše). 
Nový, digitální, místní rozhlas taktéž využíváme téměř každý den. Další 
informační funkci plní několik obecních vývěsek, navíc umístěných ještě ve 
veřejných objektech (MŠ, bývalá škola, prodejna). TV stanici nebo webové 
kamery zatím nemáme. Máme však internetovým signálem zdarma pokryté 
veřejné budovy i některá veřejná prostranství. Kamerového systému 
využíváme, jako bezpečnostního opatření, na víceúčelovém hřišti. 
Pro lepší propagaci a prezentaci Valchova spolupracujeme s regionálním 
tiskem, kde často informujeme o místním dění. Spolupracujeme s firmou 
Travel profi – časopisem pro cestovní ruch. Letos jsme se, spolu s Travel profi, 
prezentovali na veletrzích cestovního ruchu v Olomouci, Praze, Ostravě, 
Hradci Králové a Jablonci nad Nisou.  
Plánujeme vydání obsáhlejší publikace o obci.  
 

11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova  

a) Název stavby (např. Kostel sv. Anny nebo Obecní knihovna):   

Kaple sv. Petra a Pavla 
 

b) Kategorie (A, B, C):  

B 
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c) Popis stavby (historie, stáří, vlastník, popis výstavby, resp. rekonstrukce a s tím související financování 
(dotace, program), využití v minulosti či stávající, začlenění stavby do prostředí obce atp., cca 25 řádků).  

Kaple byla postavena v prostoru bývalé hasičské zbrojnice. Tato hasičská 
zbrojnice spolu se zvonicí zde stála od roku 1896 a sloužila k umístění hasičské 
stříkačky. Hasičská zbrojnice byla několikrát opravována a svému účelu 
sloužila do roku 1988, kdy byla vybudována nová hasičská zbrojnice u budovy 
bývalé školy. 
Původní zbrojnice byla téměř v havarijním stavu a bylo nutné řešit otázku, co s 
ní? Zbourat ji a ponechat jen věž se zvonem, nebo odstranit budovu i věž? Po 
zralých úvahách obecní zastupitelstvo rozhodlo vybudovat stavbu, která by se 
stala trvalou součástí naší vesnice a kterou by naši občané přijali za svou.  
Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Ing. František Skřipský z Boskovic, 
interiér kaple navrhl Ing. arch. Zdeněk Bureš z Brna. 
Dne 30. června 2001 byla zahájena demolice bývalé hasičské zbrojnice a 
během svou let díky pracovitým rukám několika desítek našich občanů a 
firmám z našeho okolí vyrostla nová kaple, která byla zasvěcena sv. Petrovi a 
Pavlovi.  
Vysvěcení kaple se uskutečnilo 29. června 2003 za účasti generálního vikáře 
brněnské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška, faráře naší farnosti P. Pavla Koutníka 
a kněží ze sousedních farností. Do obětního stolu byly uloženy ostatky sv. 
Markéty. 
Oltář kaple tvoří dřevěné sochy svatého Petra a Pavla. Autor soch řezbář a 
knihkupec Ivo Krajíček z Letovic je vyřezal z lipového dřeva. Světci jsou 
vyobrazeni se svými hlavními atributy, Petr se svitkem a klíčem, Pavel 
s knihou, třemi prameny a křížem. Dubové dřevo na lavice věnoval obci hrabě 
Hugo Mensdorff-Pouilly z boskovického zámku, lavice zhotovil místní stolař 
Josef Barák. 

 

 

d) V případě, že obec není vlastníkem dané stavby, pak doloží souhlas vlastníka stavby s účastí v soutěži 
(volnou formou), včetně práva na publikování.  

 

Kaple sv. Petra a Pavla je v majetku obce Valchov. 
 

e) Fotografie stavby (na CD/DVD) – před a po realizaci v případě rekonstrukce, stávající stav atp.  

 

Viz DVD 
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Informace pro vyhodnocení Ceny naděje pro živý venkov  

Název spolku či neformálního 
sdružení* 

Odhad 
počtu 
členů 

Rok 
vzniku 

Zapojení dětí a mládeže do 
činnosti spolku – ano/ne, lze 
uvést odhad % zapojení 

Je činnost 
zaměřena i na 
seniory? 

Odpověď  

Ano/ne 

Počet 
samostatně 
organizovaných 
akci 

Uveďte max. 2-3 nejvýznamnější 
akce 

Počet akcí, na 
kterých 
spolek 
spolupracuje 

SDH Valchov  

a kroužek mladý hasič 

73 1894 ano, mládeže 15, tj. 20% ano 13 Masopust, pouťová zábava, 
soutěže požárního sportu 
dospělých i mládeže 

25 

TJ SOKOL Valchov 102 1921 ano, mládeže 25, tj. 25% ano 68 Fotbalová liga, Valchov Open, 
cyklozávody 

40 

Honební společenstvo Valchov 15 2003 ne, (akce pro mládež ano, 
členství mládeže ne) 

ano 15 Hon na drobnou, myslivecký ples, 
ochrana zemědělských plodin 

20 

Šipkový klub DC Poškoláci 
Valchov 

7 2005 ne, (akce pro mládež ano, 
členství mládeže ne) 

ne 41 Valchovská novoroční šipka, 
šipková liga 

6 

Život na dvě doby 3 2011 ne, (akce pro mládež ano, 
členství mládeže ne)  

ne 11 Potápění a paragliding pro 
handicapované, mapování 
bezbariérových míst pro turistiku 
handicapovaných 

2 

Členská rada Jednoty COOP ve 
Valchově 

31 1956 ne, (akce pro mládež ano, 
členství mládeže ne) 

ano 8 Péče o prostranství u prodejny, 
individuální pomoc seniorům 

4 

Společenský klub Valchov 18 2014 ne, (akce pro mládež ano, 
členství mládeže ne) 

ano 43 Besedy, přednášky, cvičení Pilates 40 

Kaplička 7 2003 ne ano 30 Mše svaté v kapli, péče o kapličku 
a okolí 

2 

Hokejový tým Drtič Valchov 16 2001 ne ne 15 Odborářská soutěž v hokeji, 
silvestrovské bruslení pro 
Valchovské 

1 

Kroužek čtení při Obecní 
knihovně 

34 2010 ano, dětí 31, tj. 91% ne 65 Exkurze, studijní vycházky do 
okolí, tvorba modelů 

40 

 

Řádky je možno přidávat dle potřeby. 
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* Vyplňujte spolky registrované i neregistrované. 

* Vyplňujte spolky působící i v místních částech obce. 

 


