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VEČER SE SENIORY

Dne 9.10.215 v 18 hod. jsme se opět sešli po roce v restauraci U BŘEZÍHO VLKA
abychom společně se staršími valskými obyvateli zavzpomínali, popovídali si a
užili si trochu zábavy. Pro seniory byl připraven bohatý kulturní program s
večeří a tancem. Na uvítanou dostaly dámy od zastupilů obce kytičku a všichni
malý dárek. Na stolech měli připravené domácí řezy.
Pan starosta pozdravil přítomné a po něm uvedla paní Musilová taneční
vystoupení svých svěřenkyň  parodii na Labutí jezero. Následovala taneční
skupina country tanců dospělých i dětských tanečníků. Program uzavřelo
pěvecké vystoupení Andrey Kakašové a Jany Svozilové za doprovodu kytary
ing. Míly Kučery a Bédi Kočandrleho.
Po oficiální části večera byli účastníci nakrmeni a mohli se věnovat tanci. Všichni
se dobře bavili, obzvláště přítomné dámy, které opět vlkouzly do kostýmů labutí
a rejdily po parketu ( i s těmi, na které kostýmy nezbyly) v rockovém rytmu. K
tanci hrála, jako už několik předchozích let, taneční skupina METEOR.
JV

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

Babí léto, které je v tomto kraji tak krásné, trvalo jen pár
dnů kolem poloviny září. Dál se déšť střídal s jasnou
oblohou, ale teploty už nevystoupily nad 15°C. Objevily se
první ranní mlhy.První sníh napadl v noci z 13.10
na14.10.2015. Udržel se sotva do odpoledne. Oteplení už
ale nepřišlo. Naši mládež však počasí neodradilo. 17.října
kolem poledního vyrazilo osm párů oblečených v
chodských krojích zvát valské na večerní posvíceneckou
zábavu. Kolem skupiny letos poskakoval párek
krojovaných dětí a do kroku hráli místní muzikanti Patrik
Černý na harmoniku,Tomáš Podzimek na valchu a Petr
Matoušek na vozembouch.
Doprovázel je kočár, protože v každém domě měli
připravené pohoštění a něco do tomboly. Dříve kočár vozil
muzikanty, ale letos na něj vylezly děti, které se
nachomýtly cestou, a pak hlavně vezl dary. Domů, které
skupina navštíví, pomalu přibývá a tak se lahve vína, které
dávají lidé do tomboly, do košů už nevejdou.
Mladí se protancovali ke Šmolíkům. Tam paní zahnala
celou skupinu dovnitř na zahřátí, na teplý čaj a kávu.
Zvací povinnost končila skoro za tmy. Pak se páry
rozběhly na večeři. Mládencům ji připravují matky dívek, se kterými ten den chodili po vsi.
Večer byl zahájen tancem krojovaných. Ti se pak rozdělili a vyzývali k tanci přihlížející. Brzo bylo na parketu plno a zábava
pokračovala do pozních nočních hodin. Nechyběla dámská volenka za koláčky, které jim páni museli za tanec koupit. No a taky
tradiční tombola.
JV

ADVENTNÍ VĚNCE

V sobotu 28.11. jsme se sešly odpoledne na obecním
úřadě, abychom jako každý rok připravily adventní
věnce. Paní Yvona Marvalová s MUDr. Věrkou
Hroudovou už ohřály svařené víno a nealkoholický punč,
aby nám šla práce lépe od ruky. Venku padal sníh (dnes
už vzácný úkaz) a to spolu s věnci a svařáčkem navodilo
příjemnou předvánoční náladu. Maminky si s sebou
přivedly děti, a ty také vydatně "pomáhaly". Paní Věrka a
Yvona donesly chvojí a zajistily ozdoby, které si
zájemkyně mohly koupit. Zároveň dovedly poradit méně
zkušeným a tak z rukou žen vyšly velice pěkné výtvory.
Došlo i na tradiční dekoraci na starostenské dveře.
Tentokrát to nebyl věnec, ale zdobená větev. Nasát
vánoční náladu přišli i pánové s panem starostou.
Zkontrolovali, jak moc se věnujeme práci, vypili svařáček
a přesunuli se domů.
JV

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

První adventní neděli na zemi ležel sněhový poprašek, ale sníh, který se sypal z nebe, byl těžký a mokrý.
Přesto ti, co se tísnili pod střechou terasy byli vánočně naladění. Děti běhaly v bahně kolem stromu,
schovávaly se pod jeho větvěmi po tom, co si každé z nich zavěsilo na strom svoji ozdobu. Počasí jim nic
nevadilo, uplácaly dokonce mokrého sněhuláka. Dospělí se zahřívali svařáčkěm, který k takové slotě patří a
na teplý nealkoholický punč svolávali i děti. Kdo mohl , přinesl krabičku cukroví.
Lidé si povídali, popíjeli, pojídali a v příjemně přátelské atmosféře čekali, až se rozsvítí strom. Dočkali se po
krátkém projevu pana starosty Quido Vlka. Přestože všichni viděli strom za světla, ta chvíle, kdy se rozsvítí, je
pro každého přihlížejícího jedinečná.
Manželé Natália Lotina a Valerii
Lotin, kteří byli mezi diváky,
připravili všem další překvapení.
Darovali obci už druhou svítící
figuru, tentokrát Santa Klause. Ta
byla rozsvícena zároveň se stromem
a později přemístěna na střechu
klubovny.
Mezi tím se děti z pěveckého
kroužku "Valáček" přestaly hemžit a
seřadily se. Paní Andrea Kakašová
rozdala lidem texty ke koledám a když spustily zlaté dětské hlásky,
přidávaly se k nim i hlasy přihlížejících dospělých. Děti se naučily snad
všechny známé koledy. Udělaly radost nejen své učitelce, ale všem, kdo je
ten den poslouchali. Na hudební nástroje děti doprovázeli: Miroslav
Kakaš, Jana, Zdeněk a Kateřina Šályovi.
Po dětech nastoupil sbor z Lázní Kynžvart a zakončil večer adventními
písněmi. Kulturní zážitek byl doplněn gastronomickým. Petr Sýkora
připravil v obecní udírně pro všechny občany uzená kuřecí stehýnka. JV

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Loni nás Mikuláš poprvé navštívil venku. Všechny okouzlila
nejen tajemná atmosféra, umocněná svitem loučí a umělým
kouřem, ve kterém se zhmotnili hlavní protagonisté, ale i
skutečnost, že ve volné přírodě působí nebeské a pekelné
bytosti daleko výrazněji než v osvětleném sále.
Dětí přišlo ještě o něco více než před rokem. Nemohly se dočkat
a tak volaly Mikuláše. Ale místo něj se objevila čertice. Hledala
své bratry. Určitě se zakoukala (jako každá ženská) do nějakého
pozemského výkladu a ztratila se. Děti tedy ve snaze jí pomoci,
začaly volat na čerty. V tom začala zem dštít oheň a síru. Jiskry
jako z ohňostroje létaly do výše snad osmi metrů. To vylézali
čerti. Ale všechno dobře dopadlo. Než mohly být děti za svou

dobrotu odnesené do pekla, přišel Mikuláš s andělem. Vynořili se z mlhy a zavolali
čerty k pořádku. Mikuláš se usadil na saních, protože měl staré nohy a taky k
němu děti nemusely vzlížet tak vysoko. A pak už šlo všechno podle svého
pořádku. Mikuláš chválil nebo napomínal podle knihy hříchů, kde je všechno
zapsané, odměnoval děti za básničky nebo písničky a taky za to, že byly celý rok
hodné. Čerti hudrali a byli by cpali zlobivce do pytlů, kdyby jim v tom soucitný
anděl nezabránil. No a tak to šlo až do konce. Užily si nejen děti , ale i rodiče,
protože to byla opravdu pěkná podívaná.
JV

ADVENTNÍ KONCERT

V tomto předvánočním čase lidé hojně navštěvují koncerty.
Všude v okolí se o adventu ozývají z kostelů i veřejných
prostranství koledy. Také ve Valech se v podvečert třetí
adventní neděle konal před klubovnou na dětském hřišti
koncert vánočních písní a koled.
Už z dálky lákal kolemjdoucí pohled na svítící strom. Vedle
si v deštivém nečase pod střechou terasy zalitou útulným
světlem v těsném hloučku povídalo několik osob. Postupně
jich přibývalo. Ruce si zahřívali o kelímek svařeného vína
nebo dětského punče a ochutnávali cukroví. Plynový hořák
tiše šuměl a rozdával teplo lidem posedávajícím na
přichystaných lavicích. Muzikanti se chystali na druhém
konci terasy.
Manželé Kakašovi, kteří tuto akci připravili se svými přáteli,
přichystali divákům milé překvapení. Každý, kdo přišel, si
mohl pustit po vodě v kádi světýlko, zapálené ve skořápce
ořechu. Skořápky s knoty zalitými voskem byly přichystané
na tácu vedle. Paní Kakašové muselo dát ohromnou práci,
vyrobit takové množství skořápkových svíček. Mimo to
upekla štrůdly a mísu perníčků, aby vánoční nálada byla

dokonalá. Cukroví přinesli ochutnat i někteří diváci.
Jana Svozilová a Andrea Kakašová zazpívaly za doprovodu tří kytar, basové kytary a tří fléten koledy a vánoční zpěvy. Poslouchat
tyto dvě zpěvačky, je vždycky úžasný zážitek. Byli jsme rádi, že jsme
přemohli lenost , zvedli se z gauče a vyrazili do nečasu užít si s přáteli
adventního koncertu. JV

A ZASE ROK ZA NÁMI

JV

Malí rybaříčci se schází každých 14 dní. Teď v zimě se seznamují s teorií rybaření,
rybářským řádem, s druhy ryb, jejich vzhledem, zvyklostmi a podmínkami , ve
kterých žijí a s rybářským nářadím. Teprve v létě je čeká opravdový rybolov.

DĚTI VYRÁBĚLY OZDOBY NA VALSKÝ VÁNOČNÍ STROM

Několik pátků před rozsvěcením vánočního stromu věnovala paní knihovnice Hanka
Bugyiková s dětmi výrobě vánočních ozdob. Vždy se nějaké poničí deštěm a větrem, takže
jich další rok není dost. Děti z knihovny vyráběly koule z novinového papíru obalené
alobalem, andílky z izotermické folie z vyřazených autolékárniček, atrapy fondánových
bonbonů z roliček zbylých z toaletního papíru a alobalu, balíčky z krabic od džusů a další
nápadité ozdoby. Díky dětem z knihovny je náš vánoční strom každý rok krásnější. Paní
Bugyikové i dětem děkujeme.

TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTŮM REALIZOVANÝM Z
ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

Obce Mariánskolázeňska dokončují projekty za téměř 77 mil. Kč. Šest
členských obcí dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko (Drmoul, Dolní
Žandov, Valy, Velká Hleďsebe, Lázně Kynžvart a Stará Voda) v letošním roce
dokončuje celkem dvanáct projektů s podporou Regionálního operačního
programu Severozápad. Projekty jsou zaměřeny na obnovu místních
komunikací a budování zařízení pro volný čas.
Obce Mariánskolázeňska využily poslední možnosti získání dotací z
Regionálního operačního programu zaměřeného na investice pro zlepšení
fyzické infrastruktury. Podmínky byly velice náročné a jen díky tomu, že obce
měly z minulosti tzv. „v šuplíku“ připraveny záměry a případně i projektové
dokumentace, podařilo se během krátkého času podat 12 žádostí o dotaci,
které byly následně všechny schváleny.
Díky spolupráci v rámci svazku obcí se dva projekty realizovaly pod jeho
hlavičkou a podařilo se tak překonat minimální velikost projektu (5 mil. Kč). I
díky tomu se menší členské obce Svazku, které by samostatně nemohly žádat
o dotaci, zapojily do aktivit projektu. Obec Stará Voda má nyní zkvalitněný
povrch fotbalového hřiště a upraveno okolí kulturního domu a Valy mají
obnoveno a doplněno víceúčelové hřiště a rekonstruovány komunikace v
obci.
V Dolním Žandově byl podél hlavní průjezdové komunikace v obci obnoven
chodník včetně obrubníků, přejezdy chodníku, byly vytvořeny plochy pro
parkování a provedeno odvodnění. Dále byl v lokalitě u hasičské zbrojnice
obnoven prostor pro volnočasové aktivity a v centru obce byly osazeny
fitness prvky.
V Drmoulu bylo vybudováno víceúčelové hřiště u základní a mateřské školy,
upraven prostor na odpočinkovém místě Sekerská a osazeny fitness prvky v
lokalitě rybníka Cihelna. V rámci projektu byla provedena vestavba horního
patra kulturního domu pro komunitní život v obci, dále bylo provedeno
zlepšení akustiky sálu a proběhla obnova chodníku u blízké autobusové
zastávky. V obci byly obnoveny také tři komunikace – ulice Luční, Ke
Studánce a K Cechu.

V rámci projektu ve Velké Hleďsebi se obnovily komunikace a parkovací
místa v sídlišti Klimentov. V této lokalitě se také realizovalo veřejné osvětlení
s využitím technologie LED. Součástí projektu bylo také vybudování nového
chodníku podél Klientovské ulice pro zajištění bezpečného pohybu chodců
podél Klimentovské ulice od stávajícího ukončení chodníku k zastávce MHD
u Křižovatky Klimentovská s Plzeňskou. Na ulici Luční se vyřešil špatný stav
komunikace se smíšeným provozem chodců a motorových vozidel včetně
parkování se zrealizovalo i veřejné osvětlení v technologii LED. V rámci
obnovy ulice Pohraniční stráže byl dokončen chodník, který je součástí
kompletní rekonstrukce hlavní komunikace v obci (spojnice měst Mariánské
Lázně a Cheb), dále se zrealizovalo veřejné osvětlení v technologii LED a
úprava trolejového vedení.
V Lázních Kynžvart byly zrealizovány čtyři projekty na obnovu místních
komunikací za účelem posílení bezpečnosti vybudováním přechodů a
chodníkových přejezdů. Na ulici Dlouhá a Krátká byla rekonstruována
stávající parkovací místa a vytvořena byla i nová stání, bylo provedeno
odvodnění dešťovou kanalizací do blízkého potoka. Na Polní ulici, která se
nachází v zástavbě bytových domů, se navýšila kapacita parkovacích stání i s
následným bezbariérovým vstupem na stávající chodník a napojení na
komunikaci směrem k ulici Luční. Přínosem stavební akce bylo i odvodnění
nového parkoviště pro osobní vozidla a přilehlé komunikace.
V ulici Luční došlo k vybudování chodníku od silnice II/212, dále se
vybudovala bezpečná místa pro přecházení a chodníkových přejezdů do
postranních ulic. V ulici K Rybníku byla také obnovena místní komunikace,
nahradil se nevyhovující kryt stávající vozovky a chodníku a tím se vymezila
parkovací místa a obnovily se sjezdy ke stávajícím rodinným domům a sjezd
k zadní části základní školy.
Je třeba poznamenat, že všechny obce i dobrovolný svazek obcí
Mariánskolázeňsko musely začít realizovat projekty ještě před rozhodnutím o
poskytnutí dotace  tedy nést riziko případného nepřidělení dotace. Díky
odvaze vedení obcí a vzájemné důvěře v rámci spolupráce ve svazku obcí
byly všechny projekty dokončeny s využitím dotace a věříme, že i nyní
probíhající kontroly budou v pořádku.
Manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

ROK V KOSTCE (H.BUGYIKOVÁ)
Leden je ledový, únor bílý
když se to podaří, pole sílí.
Březen je studený, duben blázní,
v květnu nám přichází jaro z lázní.
V červnu se koupeme v červenci prší,
louže i loužičky v srpnu se suší.
Září je barevné, říjen šedý,
truchlící listopad mlhavě bledý,
Prosinec voní vanilkou, medem
a než se nadějem je zase leden.

i

.

Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost po poslední korektuře zodpovídá Tomáš Podzimek. Poslední korekturu provedl starosta ve
spolupráci s Tomášem Podzimkem. Sestavili : J. Vlková. Příspěvky můžete posílat na emailovou adresu: valskenovinky@seznam.cz nebo do
schránky na Obecní úřad Valy – označit obálku: „Valské novinky – Jana Vlková"

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
RYBÍ PRODEJNA VALY 69
TEL. 774 879 929

20. 12.  23. 12. 2015
9:00 – 17:00 HODIN

V nabídce také: PSTRUH DUHOVÝ, JESETER, AMUR
kuchané, filetované – dle Vašich představ

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME VE ČTVRTEK

31.12.2015 V 18,00 HOD.
na dětské hřiště, kde oslavíme

SILVESTR PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
JE PRO VÁS PŘIPRAVEN PŘÍPITEK
A OHŇOSTROJ
DÁLE PŘIPRAVUJEME

*27.12.2015 v 10 hod. Vánoční turnaj
ve stolním tenise
*5.1.2016 Výroční schůze "Centra"
*6.2.2016 Maškarní karneval
*5.3.2016 Uzení sýrů
Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

