Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 25, pod reg. zn. E 19845

Po loňském úspěchu, kdy naše obec získala v soutěži Vesnice roku Oranžovou stuhu
za spolupráci se zemědělským subjektem, jsme se letos do soutěže opět přihlásili.
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a
zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a
Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo
životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.
V úterý 7. 6. 2016 navštívili zástupci těchto organizací naši obec. Během jedné a půl
hodiny, která byla na naši prezentaci vyměřena, jsme se snažili představit vše, co je
ve Valech nového v poslední době. Po přivítání, povinných dokumentech, kronikách
a výstavě fotografií, jsme se vydali na vyjížďku obcí  díky majitelům veteránů v
jejich autech. Po prohlídce roubenky pana Kocourka jsme navštívili rybářství pana
Jiruška. Člen komise dokonce vyzkoušel lov vrhačkou a od pana Jiruška jsme už
odjížděli se zpožděním. Na dětském hřišti následoval další program: Vystoupení
souboru Valáček pod vedením Andrey Kakašové, drezůra psů – zajistila Monika
Šmolíková, balet labutí na motivy Čajkovského „Labutího jezera“ pod vedením paní
Musilové a vystoupení kytaristů Tomáše Podzimka a Radka Pavliny. Tomáš složil
pro komisi píseň, šitou na míru situaci.
V klubovně bylo pro členy komise připravené
pohoštění. Musím poděkovat Yvoně Marvalové,
za jeho přípravu, protože tak pestře a vzhledně
upravené mísy se vidí jen od profesionálů. A
také děkuji ženám z Valů za dodání
vlastnoručně upečených moučníků.
Občerstvení se dostalo i přihlížejícím občanům.
O výdej jídla se postaral Tomáš Marval.

Byli jsme poslední štací komise v přehlídce
vesnic karlovarského kraje, které se ucházely o
umístění v soutěži Vesnice roku, a tak komise,
než se definitivně rozešla, musela určit pořadí v
soutěži. To však zatím zůstalo tajné. Tak jen
doufejme, že jsme si neuřízli ostudu a velké
poděkování patří všem, kteří se podíleli jak na
přípravách, tak na vystoupení samotném,
zasloužili se o hladký průběh návštěvy a v
článku přesto nejsou uvedeni.

Quido Vlk

dne: 27.6.2016

ODVODNĚNÍ ZELENÉ ULICE

a opravy budovy bývalé bažantnice. V rámci
výběrového řízení na zhotovitele na akci
„Obnova infrastruktury v obci Valy“ bylo
obesláno 7 firem a jedna firma se přihlásila
sama. Byly doručeny čtyři obálky s nabídkami.
Dne 31. 3. 2016 byly výběrovou komisí všechny
obálky otevřeny. Vítězem VŘ se stala
společnost DPRODUKT s.r.o., IČO: 25089161,
se sídlem Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart.
Celkové náklady budou ve výši 942 285, Kč
včetně DPH, z dotace by měla být hrazena
částka 600 tis. Kč (o přidělení zatím nebylo
rozhodnuto). Termín dokončení je 30. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce Valy schválilo pořadí
uchazečů vzešlé z výběrového řízení na
zhotovitele akce a uzavření Smlouvy o dílo
mezi obcí Valy a společností DPRODUKT, s. r.
o.

Stoklasou, a Obcí Valy v souvislosti s realizací
stavby „ Obnova infrastruktury v obci Valy“.
Předmětem smlouvy je provádění inženýrské
činnosti při realizaci výše uvedené stavby.
Úplata za řádně provedené služby činí 15 000,
Kč.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

Zastupitelstvo obce Valy schválilo uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Karlovarského kraje – odboru
regionálního rozvoje“ mezi Karlovarským
krajem zastoupeným JUDr. Martinem Havlem,
hejtmanem, a Obcí Valy. Obci je poskytována
účelová dotace z rozpočtu poskytovatele ve
výši 125 000,Kč na realizaci akce „Komunikace
a inženýrské sítě 1. etapa (zajištění svahu).

VESNICE ROKU 2016

Zastupitelstvo obce Valy schvaluje odeslání
přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016. Bude
PŘÍSPĚVEK PRO MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
třeba připravit program pro návštěvu krajské
Zastupitelstvo obce Valy schválilo neinvestiční komise, která se uskutečnila 7. června. Starosta
příspěvek pro Mariánskolázeňsko – dobrovolný požádal přítomné zastupitele o zapojení se do
svazek obcí (MAS 21, o.p.s.) pro rok 2016 ve akce.
výši 4 510, Kč.

PROBÍHÁ JEDNÁNÍ

DOPRAVNÍ ZRCADLA

Zastupitelstvo obce Valy schválilo nákup dvou
mezi obcí Valy a společností CHEVAK na dopravních zrcadel, kterými by měla být
předání zhotoveného díla – kanalizace v obci osazena křižovatka u Obecního úřadu (Zelená,
Valy včetně čerpací stanice odpadních vod.
Sluneční) a zatáčka v ulici Pod Lesem kvůli
lepší přehlednosti a bezpečnosti.
POŘÍZENÍ ZAHRADNÍHO TRAKTORU.
Zastupitelé vyhodnotili předložené nabídky na
VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST
pořízení zahradního traktoru s možností
PRO VPP
dokoupení příslušenství a rozhodli zakoupit Zastupitelstvo obce Valy schvaluje vytvoření 2
stroj od výrobce Husqvarna T 342 za kupní pracovních míst pro uchazeče o veřejně
cenu do 109 000, Kč vč. DPH.
prospěšné práce na rok 2016 ve spolupráci s

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU.

ZO schvaluje realizaci stavby „Komunikace a
inženýrské sítě – Zajištění svahu“ opěrná zeď v
ulici Pod Lesem firmou Schlehofer se sídlem ve
Skalné. Na stavební akci byly osloveny čtyři
firmy ke zpracování nabídek. Nabídky jsme
obdrželi od všech oslovených firem. Cenu s
nejnižší nabídkovou cenou zaslala firma
Schlehofer.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VALY ZA ROK 2015

Dne 28. 4. 2016 proběhlo přezkoumání
hospodaření obce Valy za rok 2015 KÚKK,
odborem kontroly. O výsledku kontroly je
pořízen zápis, kde se v závěru konstatuje, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále byl
předložen zasedajícím Závěrečný účet obce
Valy za rok 2015, který byl projednán
Finančním výborem. ZO na doporučení
Finančního výboru schválilo jak Závěrečný
účet, tak hospodaření obce Valy za rok 2015.

Úřadem práce Cheb.

ODPOVĚDI NA DOTAZY OBČANŮ.

Komunikace v ulici Kynžvartská bude
opravena po dokončení právě probíhajících
prací prováděné Chevakem, pravděpodobně
letos na podzim. Opravu zajistí Chevak ve
spolupráci s Krajskou správou silnic.
Oprava mostku u p. Rumla proběhne příští rok
v jarních až letních měsících a bude trvat 3 – 4
měsíce. Objízdná trasa bude přes Starou Vodu a
měla by být zajištěna kyvadlová doprava do M.
Lázní. Zvažuje se i možnost dočasného
parkoviště ve spolupráci s obcí Velká
Hleďsebe.

NABYTÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ
OBCE

Zastupitelstvo obce Valy schvaluje bezúplatný
převod
pozemkové parcely č. 437/16
(Bažantnice) do vlastnictví Obce Valy od
Státního pozemkového úřadu a pověřuje
ZMĚNA PŘEDSEDY PŘESTUPKOVÉ KOMISE.
starostu výkonem usnesení včetně podpisu
Předseda přestupkové komise pan Jiran smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.
informoval starostu obce o náročnosti svého
PRODEJ ČÁSTÍ POZEMKŮ
zaměstnání a z toho důvodu potřebuje ukončit
Zastupitelstvo
obce Valy schválilo prodej části
své předsednictví v komisi. Starosta zahájil
jednání s Ing. Liškovou, která vede tuto agendu parcel č. 125/1 a p. p. č. 125/6 kupující Janě
pro několik obcí z okolí v rámci výkonu Hančinové. Záměr prodeje byl zveřejněn na
přenesené působnosti. Na základě toho byla úřední desce od 15. 5. 2016 do 5. 6. 2016 , jak
sepsána a ZO schválena Veřejnoprávní smlouva vyžaduje zákon.

ŽÁDOST SPOLEČNOSTI ETEWA S.R.O.
Dne 25. 5. 2016 obdržela obec žádost o
projednání záměru výstavby nové základnové
stanice mobilních telefonů Vodafone Czech
Republic a. s. a uzavření smluvního vztahu k
dotčenému pozemku. Bylo přečteno celé znění
žádosti. Starosta vyzval přítomné k
připomínkám. Pan Barcaba využil přítomnosti
většího počtu obyvatel a podotkl, že obdržel do
schránky nepodepsaný leták, ze kterého bylo
patrné, že ZO již v tichosti projednalo a
schválilo výstavbu stožáru. Proto občanům
vysvětlil, že tento záměr se projednává poprvé
na tomto zasedání a není v zájmu zastupitelů
schvalovat cokoliv proti názoru občanů.
Miroslav Votípka vyjádřil obavu z vyzařování
nebezpečného záření, které má mimo jiné vliv
na včelařství. Zdeněk Votípka: Zařízení jistě
prochází zkouškami a splňuje hygienické
normy. Proč je ale třeba mít v obci dalšího
operátora? Kdo má problém se signálem, ať
přejde k jinému poskytovateli. Podle pana
Votípky je obec dostatečně pokryta signálem.
Vysílač se může postavit jinde a ne u obytných
domů. Myslí si, že jde jen o peníze nikoli o
občany. Ing. Petr Hrouda je toho názoru, že
signál v obci jistě není dostatečný. Sám tuto
otázku opakovaně řešil. Nemá dostatečný
signál ani od jednoho poskytovatele. Tomáš
Podzimek – Stejné zařízení může být umístěno
na teplárně v Mariánských Lázních. Nechce se
dívat na podobné zařízení v obci. Proto by byl
rád, kdyby se mohla vyjádřit většina obyvatel.
Ladislav Fiala – V části obce, kde bydlí, jsou
problémy se signálem od více poskytovatelů.
Alexandr Marko – Řešil kvalitu signálu a
připojení na internet. Údajně lze řešit
„krabičkou“ za 1 Kč. Vysílač nechce stavět v
obytné zóně z důvodů estetických i zdravotních
(hygienických). Navíc to ovlivní cenu jeho
nemovitosti v případě, že ji bude chtít prodat.
České normy nejsou podle něj vzhledem k
normám v jiných státech (Švédsko, Norsko)
dostatečně přísné. Radovan Barcaba – chceme
mít jistotu, že ti, kteří přišli na zasedání,
skutečně reprezentují většinový názor. Chápe
argumenty, ale je třeba dělat, to co chce
skutečně většina občanů. Quido Vlk navrhuje
vyhlášení referenda. Je třeba sestavit tříčlenný
přípravný výbor. Bude rád, když se občané
budou na přípravách referenda podílet, určí se
datum a pak proběhne volba občanů. Podotkl,
že firma Etewa s.r.o. může po odmítnutí
záměru Zastupitelstvem postavit vysílač za
hranicí katastru např. v kasárnách v
Klimentově a bude to mít stejný dopad (záření)
na občany naší obce. Je třeba posoudit všechna
fakta. ZO bude jen vykonavatelem názoru
občanů. Radovan Barcaba – Finanční stránka
věci nebyla a není zatím předmětem jednání.
Nyní je důležité zjistit většinový názor všech
občanů obce, rozhodnout o umístění a teprve
pak je třeba začít jednat o financích za pronájem
pozemku. Yvona Marvalová – Co když to lidé
budou chtít? Radovan Barcaba – Musíme hájit
zájmy občanů. Quido Vlk – Pro občany ZO
připravilo zprávu z hygienické stanice, kterou
si mohou v klidu doma prostudovat.

DAROVACÍ SMLOUVY
o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení
o přestupcích mezi Městem Mariánské Lázně, a Starosta informoval zastupitele o darovacích
Obcí Valy. Všichni se s jejím obsahem smlouvách na poskytnutí finančních darů od
seznámili.
společnosti Chevak a. s. ve výši 2 500 Kč, pana
OPRAVA KOMUNIKACÍ
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI Stoklasy ve výši 2 000 Kč, firmy Energoles ve
výši 2 000 Kč a společnosti STAMOZA ve výši 2 V květnu byly opraveny výtluky v ulici
PŘI REALIZACI STAVBY
000 Kč. Poskytnuté dary byly použity na
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje uzavření „ Dětský den. Přijetí finančních darů ZO Zelená a Borová. Cekem bylo opraveno 85
m2 komunikace.
pokračování na str.3
Příkazní smlouvy“ mezi Ing. Richardem schválilo.

Cena za provedené práce je 49 549,50 Kč. večerní spoj na lince 417 016. K bodu nebyly
Opravy byly provedeny technologií SILKOT. žádné připomínky.
Nebyly žádné připomínky.
ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ PRO
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje vytvoření
druhého pracovního místa Obcí Valy na
LICENČNÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Mariánské Lázně odbor dopravy pracovní pozici údržbářské a domovnické
a vnitřních věcí nám předkládá k vyjádření práce. V obci přibylo hodně chodníků a
žádost o udělení licence k provozování osobní veřejného prostranství, které jsme udržovali za
linkové dopravy provozované formou městské pomoci Úřadu práce, s nímž jsme měli
hromadné dopravy. Dopravce požádal o sepsanou smlouvu na dva pracovníky. Při
udělení nových licencí z důvodu blížícího se návštěvě Úřadu práce dne 30. 5. 2016 nám bylo
konce platnosti licencí stávajících. Jedná se o sděleno, že není jisté, zda nám pracovníky

zabezpečí. Pro nízkou nezaměstnanost a
zpřísňující se podmínky pro VPP nebude
pravděpodobně dostatek uchazečů pro
obsazení námi vytvořených pracovních míst.
Tím nastaly komplikace při údržbě ploch
veřejného prostranství. Jeden pracovník není
schopen rozsah prací zajistit.

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH
SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
(BAŽANTNICE)

Započaly stavební práce na bývalé bažantnici.
Byla zajištěna dodávka elektřiny do objektu.

Letos poprvé se Obecní úřad a Obecní knihovna ve Valech připojily k celorepublikové akci na podporu dětského čtení Noc s Andersenem. Paní
Bugyiková ve spolupráci s Obecním úřadem připravila pro děti noc plnou her, čtení, kvízů a dalších překvapení. Připojila se i paní Rollová, která
přišla dětem předčítat z knihy pohádek. Pan Kakaš pomáhal celou akci organizačně zvládnout a navíc připravil na chodbě úřadu malé mořské
království, protože své výročí slavila i Malá mořská víla. Děti si připomněly i výročí narození Karla IV., vyrobily si vlastní knížku a namalovaly
další obrázky, které byly vystaveny na nástěnce vedle knihovny. Paní Vlková s panem Kakašem vše zachytili na fotografiích. Všem děkujeme za
Andrea Kakašová
pomoc a těšíme se na další ročník.

Dětský pěvecký sbor Valáček měl na jaře napilno. Jaro přivítal na konci března vystoupením v Léčebných lázních Lázně Kynžvart. V
pátek 22. dubna 2016 jely děti zazpívat do Domova pro seniory až do Dolního Rychnova. Babičky a dědečky tím velmi potěšily.
Některým z posluchačů dokonce ukápla nejedna slza dojetím. Vystoupení zakončila třemi písněmi Jana Svozilová, která celou akci
zorganizovala. Cestu autobusem tam i zpět zajistila Obec Dolní Žandov, za což jí patří velký DÍK.
Hned následující den zazpíval Valáček u příležitosti "Vítání občánků" v hotelu Goethe na Závišíně. Sem byl pozván starostkou Obce
ZádubZávišín paní Jitkou Otradovcovou. V pátek 6. května zazpívaly děti u příležitosti blížícího se Dne matek nejen maminkám, ale
přišli se podívat také tatínkové, babičky a starší i mladší sourozenci. Šlo o komornější a odlehčenější představení, při kterém se
pobavili účinkující i
obecenstvo. Děti na
závěr
odměnily
všechny ženy v publiku
růžičkou. Celou akci
zdokumentoval Karel
Glöckner  Děkujeme!
A aby toho nebylo
málo, představil se
sboreček
i
krajské
hodnotící komisi, která
Valy navštívila v rámci
soutěže Vesnice roku
2016 v úterý 7. června.
Nyní se zpěváčci už těší
na prázdniny, během
kterých budou probíhat
zkoušky „trochu jinak“
a někteří z nich odjedou
v druhé polovině srpna
na
třídenní
letní
soustředění.

Touto cestou bych
ráda
poděkovala
všem,
kteří
nás
podporují finančně či
věcnými
dary,
případně nabídnou
pomocnou ruku.
Více na :
www.valacek.webovky.cz

Andrea Kakašová

Stavění máje vyšlo na sobotu. Proto Tomáš a spol. připravili strom už týden předem. V pátek 29.4. jsme se sešli kolem šesté večer,
postavili jsme stan, přichystali hranici pro čarodějnici a uklidili klubovnu. Druhý den mohla sláva vypuknout. Svítilo sluníčko, děti
v kostýmech čarodějnic pobíhaly po hřišti už od oběda. V 16 hod. byly děti svolány ke zdobení májky a krátce nato zvedli muži
celou májku, i s tradiční loutkou čarodějnice, k obloze. Nastal čas pochytat malé čaroděje a čarodějnice ke společnému focení a
předání certifikátu za účast na sletu čarodějnic ve Valech a malé odměny. Poté nejmenší děti s tatínky zapálily hranici, na které se
pekla čarodějnice, vyrobená spolu s čarodějnicí připoutanou k májce, paní Kakašovou. Na malém ohni vedle si děti opékaly buřty a
dospělí se pomalu chystali na večerní program. Ta terase a v přistaveném stanu pak mohli poslechnout skupinu Kocárna, která
jv
hrála na akustické kytary.

Na oslavu dětského dne se děti těší už dlouho
dopředu. Loni poprvé vyzkoušeli aquazorbing, tak
jim ho letos pořadatelé dopřáli znovu. Kromě toho
byla k dispozici obří klouzačka, jízda na laně, chůze
po laně, jízda na čkyřkolce, skákání v pytli, srážení
plechovek a jiné soutěže.
Atrakce si vyzkoušeli ještě před začátkem i někteří
pořadatelé. Ocenili zvláště aquazorbing. Za dětmi
přijeli i oblíbení hasiči se svojí nablýskanou
technikou, kterou děti rády obdivují a ještě radši
používají. Zkouší stříkat hadicí na cíl, stříhat kov
hydraulickými nůžkami, nebo lézt na výsuvný
žebřík. A protože dětem vyhládne při každé činnosti,
byly pro ně opět připravené buřty a limonáda.

jv

V sobotu 11. června koutkem oka hned po ránu zjišťovali všichni aktéři turnaje stav počasí. Bylo jasné, že déšť tentokrát
mine katastr Valů a turnaj se odehraje bez problémů. Přihlášky doručilo pořadatelům 8 tříčlenných družstev, nakonec se
jedno mužstvo z turnaje odhlásilo. Zúčastnila se tato družstva: Květinky, Sejkora, Valáci, Pod Komínem, Loko M.L.,
Nejedlý, Rybáři.
Hrálo se ve dvou základních skupinách, z nichž postoupila první tři mužstva do semifinálové skupiny. V té pak sehrála
mužstva zápasy systémem každý s každým. Vítězem turnaje se stala trojice Loko Mar.Lázně, na druhém místě se
umístili borci z týmu Sejkora třetí místo na pomyslné bedně zaujali hráči Valů. Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhodnocen Hron Milan a oceněni byli i nejstarší účastník Barták Josef a nejmladší hráč Nejedlý Matěj. Turnaj měl velmi
dobrou úroveň a kromě místních týmů dorazila i družstva z okolí. Díky patří všem zúčastněným hráčům a
Quido Vlk
pořadatelům.

.

Ještě než skončil turnaj v nohejbalu, začala další akce pro děti  Na prázdniny s
pohádkou. Bylo připraveno sedm stanovišť, kde děti prokazovaly pohádkovým
bytostem své znalosti nebo dovednosti. Podle mapky, kterou dostaly na startu
vyrazily splnit první úkol u Pata a Mata. Pokud větší děti zatloukly správně hřebík a
menší pojmenovaly různé pracovní nářadí, dostaly razítko do mapky a postoupily
na další stanoviště k „angry birds“ – což jsou pohádkoví ptáci. Tam byl připraven
obří prak, kterým střílely na plechovky. Kdo se netrefil prakem, dostal možnost
srazit plechovky míčkem. Na dalším stanovišti čekal Krakonoš a Anče. Zde děti
hledaly věci, které do lesa nepatří. Tento úkol splnily všechny děti s přehledem. U
Vlka a Karkulky vybíraly do košíčku věci, které Karkulka nesla babičce. Další úkol
byl i pro větší děti oříškem. Babka kořenářka měla v květináčích bylinky, které děti
měly pojmenovat a ve skleničkách koření, které měly poznat. Potěšilo nás, že se to
mnohým, aspoň u většiny exemplářů, podařilo.
Na předposledním stanovišti čekal pirát a úkolem dětí bylo vytáhnout z hlubin
moře poklad a naskládat ho do truhly. Ve skutečnosti chytaly na prut s magnetem
místo háčku atrapy mincí. Protože mince měla jen malou kovovou svorku,
na kterou magnet reagoval, nebyl tento úkol zas tak lehký, přesto ho děti
zvládly. Za odměnu je druhý pirát povozil na loďce. Poslední stanoviště
obsadili vodníci. V kádi měli živé ryby, které děti musely pojmenovat.

Copak kapr! Toho a ještě i pstruha většina hravě poznala, a
kupodiv
u
jim
nedělal
potíže
ani úhoř.
Horší to
bylo
s
jesetere
m. No a
to
byl
konec jv

Tak jako každý rok, tak i letos už po třinácté si členové hudebních skupin Kocovina, Baba Děd a Baba Hed přišli vzpomenout na
kamaráda Libora Laffara a zahrát jemu i všem, kteří si přišli zavzpomínat to, co kdysi rád hrával. A návštěva této akce byla opravdu
veliká. Podívat se přišla i mariánskolázeňská televize, jejíž záznam můžete shlédnout na http://www.tvml.cz/2016/06/14/bigbit
jv
prolibora/

23. dubna i přes nepřízeň počasí proběhl v Podlesí orientační
závod pro dětské týmy ve věku 714 let. Nastoupilo osm
čtyřčlenných týmů. Zúčastnil se i valský tým chlapců ve složení:
Michal Bugyik, Tadeáš Hančin, Jirka Roll a Matěj Strnad. Na start
se postavili s názvem VALÁCI. Na trati dlouhé 4km je čekala
plavba na raftu, přeprava raněného, zdravověda, znalost uzlů i
slaňování nebo střelba na cíl z airsoftové zbraně. Za splněné
úkoly dostávali nápovědy, které zúročili na konci při řešení
závěrečné tajenky. Teprve po vyřešení hádanky se zastavil čas.
Našim chlapcům v čase 1h 52min, což je zařadilo na celkové
čtvrté místo. Na první zkušenost (v konkurenci skautů či
hb
dobrovolných hasičů) to nebylo vůbec špatné!

Štafetového běhu Vltava Run 2016, konaného v termínu od
14/5/2016 od 6:00 do 15/5/2016 odpoledne, se zúčastnilo za tým
Valští Vlci 10 běžců. Protože původní tým složený převážně z
valských sportovců provázela smůla  jeden po druhém
sportovci odpadali kvůli indispozicím – byl doplněn i
mimovalskými sportovci. Trasu, která má 361 km mělo běžet
půvopdně 12 běžců. Valští Vlci měli běžců jen 10, proto někteří z
nich běželi 4 úseky, místo předpokládaných tří. Jeden úsek měl
zhruba 10 km a různé převýšení. Běželo se nonstop, tedy i v noci.
Start: ZADOVChuráňov stadion, cíl: Praha, sportovní centrum
HAMR Braník. Startovalo 240 týmů a Valští Vlci se startovním
číslem 225. se umístili na 42 místě s celkovým časem 30 hodin, 7
minut a 22 sekund. Takový úspěch jsme ani nečekali. Bravo
jv
Valští Vlci!

Tým Valští vlci, sedmý zleva nahoře  Petr Matoušek

Tento závod pořádá už několik let naše sousední obec Sekerské
Chalupy. Letos se bloudění odehrálo 14.5. a na trasu vyrazili, jako
už po několikáté, valští cyklisté. Každá dvojice obdržela na startu
cyklomapu s vyznačenými kontrolami a startovní lístek s popisem
umístění cca 20 kontrol, které byly rozmístěny v prostoru Dyleň,
Vysoká, Horní Žandov, Palič, Sekerské Chalupy Každá dvojice si
volí počet a pořadí kontrol dle svého uvážení a sil. Každou
nalezenou kontrolu označí dvojice do startovního lístku přiloženým
razítkem, či splněním úkolu, čímž prokáže její dosažení. Je zařazena
i kontrola typu „GASTRO“ – občerstvení na trase (o tu byl nějvětší
zájem) nebo kontroly technické a sportovní „BIATLON“.K dosažení
co největšího bodového zisku má dvojice k dispozici limit 6
hodin.Podlě vyprávění účatsníků nejde ani o to vyhrát, jako spíš
jv
účastnit se a užít si spoustu zábavy na čerstvém vzduchu.

V neděli 5.června se konal v rakouském městě Achenkirch
cyklistický závod s názvem Achensee Bike Marathon.Název této
vyhlášené akce byl odvozen od krásného jezera Achensee, podél
kterého se jede asi 10 km hned po startu. Tento rok vyjelo na trasu
dlouhou 168 km na které se nastoupá 1570 výškových metrů 371
jezdců a mezi nimi i Valský borec Jakub Holubec.Celkově se umístil
na krásném 24. místě s časem 4:35 a ve své kategorii nad 40 let
obsadil neuvěřitelné 3.místo.Gratulujeme a přejeme Kubovi mnoho
šam
dalších sportovních úspěchů.

V sobotu 16.4.2016 vyrazila s rukavicemi, pytli, lopatami, kolečky a dalším nářadím spousta
dobrovolníků v celém Česku. U nás jsme nezůstali pozadu. V devět hodin se dobrovolníci
dostavili před obecní úřad a ti, co něměli, dostali rulkavice, pytle, a všichni dohromady
instrukce. Byli jsme rozděleni do skupin a rozešli jsme se po práci. Skoro celé dopoledne
pršelo, chvíli i vydatně. Byli jsme ale dobře oblečení a káva na závěr nás nejen zahřála, ale i
povzbudila. Ti, co vyrazili sbírat odpadky do různých částí obce, se vrátili s poměrně malým
úlovkem. Znamená to, že jsme čistotná obec, nikde se nic zbytečně neválí. To bylo příjemné
zjištění. Byl vysbírán odpad i ze břehů a koryta potoka a vypletá obecní zeleň. Druhý den
ráno byla vesnice jako nová. Všem, co se zůčastnili, děkujeme. PS: Paní Pocová, která se
nemohla brigády zůčastnit, osadila zdarma truhlíky do oken obecního úřadu milá
jv
omluvenka. I jí děkujeme.

Počáteční nadšení vydrželo brigádníkům až do konce.

To jsou odpadky z celé vesnice, ale brigádníci zde zdaleka všichni
nejsou.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
30.6.(ČTVRTEK) NOC POKLADU
9.7. (SOBOTA) – PÍSNIČKÁŘI NA TERASE V 18
HODIN
27.8. (SOBOTA)  ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V 15 HODIN,LETNÍ KINO
3.9. (SOBOTA) – VALSKÝ KLÁTILÁK V 10 HODIN
Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

8. a 15. července bude knihovna
zavřená z důvodu dovolené.
Zbytek prázdnin otevřeno každý
pátek od 1618 hod.

:

ec
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