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Od začátku roku přibyly do pěveckého kroužku
nové posily a Valáček se začal připravovat na
nová vystoupení v roce 2016.
První letošní akce, na kterou byl Valáček pozván,
bylo Velikonoční odpoledne, které ve svém
„Kulturáku“ pořádaly Léčebné lázně Lázně
Kynžvart ve spolupráci s městem Lázně
Kynžvart. Na pomoc si Valáček pozval pana
učitele Zdeňka Pešku se svými ovečkami –
flétnistkami ze ZUŠ v Mariánských Lázních. Ty
zahájily vystoupení asi dvacetiminutovým
představením. Poté už na pódium nastoupily
děti ze sboru a s nimi již tradičně muzikanti,
kteří je doprovodili na hudební nástroje. Všichni
byli jednotně oblečeni a moc jim to slušelo.
Zazněly lidovky, melodie z pohádek a dětské
písničky, ale děti si troufly i na moderní písně
například od skupiny Kryštof nebo Slza.
Nakonec se rozloučily velikonočními písničkami, ze kterých na všechny dýchlo jaro. Celé vystoupení se opět nahrávalo, a tak budou
mít členové sboru krásnou vzpomínku.
Nejbližšími plánovanými akcemi dětského pěveckého sboru je vystoupení pro maminky ke Dni matek „Zpíváme maminkám“ a
poté „Jarní rozezpívání“ – veřejná zkouška a vystoupení v rámci akce Den dětí na dětském hřišti. Informace a podrobnosti o dalších
představeních (a nejen o nich) najdete na webových stránkách www.valacek.webovky.cz .
Andrea Kakašová

Mladí rybáři se během zimních měsíců věnovali především seznámení s legislativou týkající se rybolovu. Hlavní náplní tohoto období
byla příprava pro úspěšné složení zkoušek a k získání rybářské povolenky. Další neméně důležitou součástí výuky bylo poznávání
ryb. Chlapci chodili poctivě každý týden, aby se co nejvíce naučili. 27. 2. 2016 nastal den D. V prostorách ČRS z.s. MO Mariánské
Lázně probíhaly zkoušky ze znalostí rybářského řádu a stanov ČRS. Z našich mladých čekatelů se dostavilo na zkoušky celkem osm
hochů, kteří splnili podmínky k jejich vykonání. Pěkně se zapotili, ale každý svůj úkol splnil na výbornou. Všech osm chlapců ve
pokračování na str. 3
zkouškách uspělo a obdrželo osvědčení. Byli odměněni pohoštěním a přáním zdaru v jejich rybářské kariéře.
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pokračování ze str.1

Z RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU

Zkoušky tedy mají za sebou a nyní je čeká v nejbližší době představení
rybolovných technik a příprava na lov ryb, které se běžně vyskytují v
našich vodách. Ukázky navazování a příprava různých druhů udic,
ukázky výroby nástrah. Jakmile počasí dovolí a sněhové vody
odtečou, vyrazíme na břeh našich revírů, kde se budeme věnovat
praktickým ukázkám rybolovu.
Rybářský kroužek jako takový zakončíme tradičními „Dětskými závody”
pořádanými ČRS z.s. MO Mariánské Lázně.
Quido Vlk

Vážení čtenáři, s příchodem jara přichází i období aktivit v naší obci. Chtěl bych Vás několika větami informovat o akcích, které
budou v letošním roce v naší obci probíhat.
Stěžejní akci připravujeme pod názvem „Obnova infrastruktury v obci Valy“. Jedná se o odvodnění Zelené ulice a rekonstrukci
objektu zchátralé bažantnice. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém bylo obesláno sedm stavebních firem a jedna
společnost, která si vyžádala podklady na základě výzvy. V poslední den měsíce března proběhne zasedání výběrové komise, která
určí dodavatele na veřejnou zakázku. Stavební úpravy budou probíhat od května až do října a jejich hodnota je odhadnuta na 1,018
miliónů Kč. Na akci byla podána žádost o dotaci.
Dalším projektem je zajištění svahu mezi rodinnými domy v ulici Pod Lesem na pozemku p.p.č. 278/1, kde došlo vlivem eroze a
dešťových srážek k nestabilitě a dílčímu uvolňování stávajícího svahu. Zajištěním svahu odstraníme nebezpečí jeho uvolnění a
předejdeme tak případným následným škodám na majetku. Náklady na akci jsou vyčísleny na 209 tisíc Kč. Požádali jsme o dotaci
Krajský úřad Karlovarského kraje.
V letošním roce proběhne také rekonstrukce vodovodu v ulici Kynžvartská. Akciová společnost Chevak Cheb ji provede novou
bezvýkopovou technologií. Výkopové práce budou prováděny jen u přípojek k RD. Po ukončení prací bude následovat oprava
komunikace v celé ulici Kynžvartské. Náklady spojené s touto akcí ponesou na svých bedrech společnosti Krajská správa a údržba
silnic a CHevak a.s..
Quido Vlk

jak v předchozích letech, tak i letos byl 27.12. ve 13 hod. v restauraci U
Březího vlka uspořádán turnaj v pingpongu. Nesešlo se tolik účastníků
jako v předchozích letech, o to víc času měli na rozcvičení. Hrálo se na
dvou stolech a celkem se zúčastnilo 16 sportovců. Na třetím místě stanul
Losleben mladší, na druhém J. Tekala a první místo obsadil M. Herr. Valští
sportovci měli letos smůlu. Pořadatelé: Daniel Nejedlý, Tomáš Podzimek,
foto Jana Vlková

V 18 hod. jsme se sešli na terase u dětského hřiště. Mysleli
jsme, že jsme dobře připravení. Ohňostoj byl objednán u
profesionála a šampaňského (i nealkoholického) bylo pro
100 očekávaných lidí dostatek. Sešlo se jich hodně a stále
přicházeli další. Někteří přinesli cukroví, někteří chlebíčky.
Stáli, povídali se sousedy, skupinky se přesunovaly, slévaly
a přemisťovaly a všude vládla pohoda. Pak začal ohňostroj.
Do nebe létaly rakety, vybuchovaly v různobarevné
hvězdy, světelné vodopády, kytice a ohnivé chvosty.
Pořadatelé mezi tím chystali šampusky. Stovka byla brzo
rozebrána, došlo na kelímky. Vyčerpala se celá zásoba
sklenic. Vypilo se přichystané šampaňské a i další, které
přinesli lidé s sebou. Domů nikdo nepospíchal. Vždyť byl
Silvestr. A letos se opět povedl.
To byla poslední akce roku 2015, kterou se vesnice přenesla do
roku nového. Co nám tento rok přinese, to teprve uvidíme,
ale všichni jsme si přáli, aby to bylo jen to dobré. J.Vlková

začal pro pořadatele už dva týdny dopředu, když celou akci
plánovali. Pro předtančení se shodli na maskách šašků. Tomáš
vybral vhodnou hudbu a ostatní účinkující se vrhli na shánění
masek. Každý šašek byl jiný, ale dohromady tvořili pěkný celek.
Nacvičování proběhlo v pátek. K nemalé radosti obsluhy
restaurace U Březího vlka začalo kolem desáté večer.
Do té doby se všichni věnovali výzdobě sálu a přípravě rekvizit
na sobotu. Pomoci přišli kromě účinkujících ještě Jirka Bartůněk,
Zdeněk Votípka a Quido Vlk.
V sobotu odpoledne začal karneval slibovaným předtančením.
Taneček byl dlouhý a velmi se povedl. Šašci dokonale zapadli
mezi masky a jejich tanec byl výzvou a zároveň návodem pro
děti, které se pak bez okolků přidaly a za předcvičování šašků se
protančily až k soutěžím. Opět prolézaly tunelem a házely míčky
se suchým zipem na terče. Šašci se velmi snažili terčem vyjít vstříc
letícím míčkům, a tak žádné z dětí nemuselo mrzet, že by
se netrefilo.
Na závěr dětského odpoledne bylo vyhlášení masek. V kategorii
předškolních dětí vyhráli: zahradník, pirátka a Večernice. Ze
školáků byli vybráni: král, princezna a dvojice berušek.
Účinkující : Zlatka a Lucka Horníkovy, Simona Kozáková, Tomáš
Podzimek, Petr Matoušek, Kuba Křížek, Vítek Barcaba.
Večer nastoupila na podium hudební skupina "Kocovina" v
kostýmech gangsterů "Cosa nostry". Moc jim to slušelo.

poračování na str. 5

Ale i masky na parketu stály za
podívanou. Rumcajs s Mankou,
Krteček, Karkulka s myslivcem,
zlatá rybka s rybářem, šašci,
Sněhurka,
piráti,
námořní
kapitán s plavčíkem, sestřička s
doktorem, bůh s bohyní,
Slunečník a Večernice a řada
dalších. Zvlášť vtipné byly dva
pytle brambor běhající po
parketu. To byli moji favoriti!
Jen málo účastníků přišlo bez
masek. Zábava byla podobná té
odpolední.
Tanec
střídaly
soutěže a nakonec došlo na
vyhodnocení masek. Třetí místo
obsadili černí kuchtíci, druhé
mumie a na prvním stanuli
Marge a Homer Simsonovi.
Kapela
dostala
cenu
za
originalitu.
J.Vlková

Tomáš Podzimek a Petrem Matouškem přišli do klubovny zatopit už ráno. Taky roztopili udírnu. Před polednem,
se začali trousit ostatní. Vítek Barcaba dovezl občerstvení, Radek Pavlina dřevo.
Protože loni byl problém s označením sýrů, vymyslel letos Tomáš s Petrem Matouškem zlepšovák  označení sýrů
kovovými plíšky s vyraženými čísly. Čísla byla přiřazena ke jménům majitelů sýra a zapsána do seznamu. Plíšky
se k sýrům vázaly potravinářským provázkem. Navazovat přišli Zlatka Horníková s Jarkou Vávrovou, Martin
Faměra a Kuba Křížek. V jednu hodinu byly sýry vloženy do udírny. Nad provozem bděl Tomáš Podzimek a
nehnul se od udírny po celou dobu uzení. Pomoci mu přišel i jeho synek Tomášek. Dělal spojku mezi udírnou a
klubovnou. Nosil sem tam, co bylo potřeba. Proto letos byly sýry hotové podle plánu už ve 20 hodin. To se loni
nepovedlo a zřejmě to odradilo některé z lidí, kteří letos udit nepřišli. Přesto byla udírna téměř plná. Majitelé sýrů
většinou sýry odevzdali a přišli si pro ně až večer, protože to teprve začínala zábava. Když Tomáš rozmrznul, vzal
s Petrem Matouškem do ruky kytaru, hráli a zpívali. To je nakonec účel každé z akcí  společně se sejít a pobavit
se. foto na str. 6
J.Vlková

Ráno po uzení sýrů bylo pro mnohé krušné. Těm, co se v klubovně zdrželi, se
těžko vstávalo. V devět hodin totiž odjížděl od obecního úřadu autobus na
muzikál Mamma mia! do kongresového paláce v Praze. Naštěstí mohli v
autobuse pospávat, protože cesta trvala skoro tři hodiny. Do začátku
muzikálu zbývalo jěště trochu času a byla doba oběda, tak se účastníci rozešli
do přilehlých hospod. Někdo se najedl dobře, někdo hůř, ale ve dvě hodiny
už seděli všichni v divadle na svých místech a napjatě čekali až se zvedne
opona.Muzikál naživo je vždycky pěkný zážitek, žádné DVD ani
nejkvalitnější HIFI věž nenahradí atmosféru v hledišti a na hudbu ABBY
většina z nás vyrůstala. Všechno pěkné ale má svůj konec, a tak byl po
představení přivolán autobus a kolem půl osmé už všichni doma vyprávěli o
J.Vlková
svých zážitcích.

Ve středu 23. března jsme se sešli na malování vajíček a pletení pomlázek netradičně dříve, než jiné roky, a to den před
velikonočními prázdninami. Možná proto odpoledne přišly spíše menší děti. Zřejmě tento termín nevyhovoval větším školákům,
neboť když jsme se scházeli v sobotu, bývalo dětí mnohem více. Příští rok se polepšíme a budeme malovat o víkendu.
Paní Yvona Marvalová s paní Maruškou Šmolíkovou připravily v zasedací místnosti velikonoční výzdobu, aby se nám dobře
malovalo.
Sešlo se přes 17 dětí a 10 dospělých. Milé bylo i to, že dorazili rodiče s dětmi z Velké Hleďsebe. V zápalu práce a malování si
dokonce chodily ještě do obchodu vajíčka dokoupit.. Pletly se pomlázky, vajíčka se barvila v cibuli a zdobila se jarními lístečky
rostlin, malovaly se mramorová vajíčka, malé děti si namalovaly dokonce i letos oblíbené "mimoně". Klasické kraslice malované
voskem se opět povedly. Navíc se letos děti naučily i ubrouskovou techniku. Všem šla práce rychle od ruky a všichni si odnesli
nádherná vajíčka a pořádné pomlázky. Malí chlapci samozřejmě hned pomlázky vyzkoušeli. Celé odpoledne proběhlo v příjemné
atmosféře, popíjel se čaj, povídali jsme si, a nakonec jsme spolu s pomocí paní Bartůňkové, paní Rollové a paní Šmolíkové uklidily.
Za pomoc při úklidu jim děkujeme. Domů jsme odešly kolem 19 hod.
Na příští pěkné odpoledne se opět těší Yvona Marvalová a Věra Hroudová.

dne 6.4.2016 v době od 7,30 hodin do 14,30 hodin bude přerušena dodávka elktřiny v ulicích
Kynžvartská, Pod Lesem, Na Šancích, Na Stráni, Větrná a Starý Mlýn.

OÚ Valy vyzývá všechny dobrovolníky "UKLIĎME VALY !". Sraz 16.4. 2016 v 9:00 hodin před
OÚ Valy. S sebou rukavice, lopaty, hrábě, motyky, kolečka, kýble.

DÁLE PŘIPRAVUJEME

I letos je pro Vás knihovna otevřená každý pátek od 16
do 18 hodin. Každé tři měsíce obohacujeme knihovnu o
nové tituly. Po domluvě je možné i objednat konkrétní
titul či spisovatele.
Naše knihovna zve k návštěvě i nejmenší děti. Můžete
nám tu namalovat obrázek, či si vyrobiti drobný dárek.
Třeba pro maminku k svátku. Letos už jsme stihli
sněhuláky v lednu, v únoru přání k Valentýnu a v
březnu chystáme výzdobu na velikonoce.
Letos poprvé se Obec Valy a Obecní knihovna ve
spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP ČR
zapojily
do
celorepublikové
akce
„Noc s Andersenem
2016‘‘, která se bude
konat
1.
dubna.
Podrobnosti se brzy
dozvíte
na
našich
stránkách
www.knihovnavaly.webk.cz
nebo na stránkách obce.
Knihovnice Hanka

Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

:

Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost po poslední korektuře zodpovídá Tomáš Podzimek. 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"

