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VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016
29.6.2016 sdělil hejtman KK našemu starostovi, že jsme vyhráli zlatou stuhu krajského
kola Vesnice roku 2016. V jedné chvíli jsme čelili několika protichůdným pocitům.
Překvapení vystřídala radost, nadšení a vzápětí hrůza z toho co bude následovat. V té
chvíli se naše ves stala předmětem zájmu reportérů a ze starosty se stala málem mediální
hvězda. Všechny nás čekaly tři zásadní události: 5.8.2016 uspořádání vyhlášení krajského
kola Vesnice roku 2016 pro zhruba 160 pozvaných. Několik pozvánek mířilo na
ministerstva a jedna přímo na hrad. Druhá událost, která vyplývala z výhry, byla
prezentace vesnice před celostátní komisí. Čtyři hodiny vyhrazené na prezentaci nám
nejdřív připadaly neskutečně dlouhé, ale později jsme zjistili, že se nám času zoufale
nedostává. (Ale o tom až později). A třetím úkolem byl výlet do Luhačovic na celostátní
vyhlášení Vesnice roku 2016. Tak to už bylo stresující pouze pro pana starostu, takže tím
jsme si hlavu vůbec nedělali.
Vrátím se teď k první události  vyhlášení krajského kola. Nevěřili byste, co práce a
shánění něco takového obnáší. Půjčit stany, podlážky, stoly, židle, ubrusy a všechno to
instalovat večer před akcí. Zajistit hlídače, aby ráno byly věci na svém místě. Vybrat,
vytisknout, poskládat fotografie do panelů (a nezapomenout zajistit panely včas, aby
nám je neobsadila jiná obec), zajistit kytice pro vítěze a dárky pro hosty. Sehnat
občerstvení pro cca 160 lidí, sestavit jídelníček. Vypůjčit nádobí, příbory, ohřívače,
kávovar, nádoby a sklo na nápoje. Nakoupit materiál na chlebíčky a obložené mísy a
zajistit jejich výrobu. Samozřejmě bylo možné objednat cateringovou společnost, ale to by
nezbyly peníze na výlet do Luhačovic. Pan Fiala pekl prase a kdo je ochutnal, ten musel
potvrdit, že bylo vynikající. Ženy z vesnice napekly koláče a zákusky a pomáhat přišel,
kdo měl ruce a nohy.
Zpočátku sháněl pan starosta profesionálního moderátora, ale byli buď drazí nebo
obsazení. Tak se moderování ujala Andera Kakašová a to byla velice šťastná volba. Lepší
moderátorku bychom nevybrali ani mezi profesionály. Slavnost byla zahájena českou
hymnou v podání manželů Šalyových. O kulturní vložku se postaral dětský pěvecký
sbor Valáček, manželé Kakašovi, manželé Šalyovi, Radek Barcaba, hudební skupina
Valští vlci, valské „Labutě“ a fanfáru vítězům zatroubili myslivci. Předávání cen
vyvrcholilo zlatou stuhou, kterou vyhrála naše obec spolu s jedním milionem korun. Po
ukončení oficiální části nastoupila kapela „Kocovina“ a bufet i parket byl zpřístupněn
všem, nejen hostům. Čekali jsme konec kolem šesté hodiny, ale nadšení vydrželo až do
pozdních nočních hodin. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a pořádání akce,
všem účinkujícím, sponzorům a všem, kteří přiložili ruku k dílu během akce i při úklidu.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
O PRODEJ POZEMKU POD BÝVALOU
BAŽANTNICÍ
p. č. st. 182 zažádala Obec Valy Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Zastupitelstvo souhlasilo s nabytím
pozemku do vlastnictví obce.
Rekonstrukce bažantnice probíhá. Vyskytly se vícepráce jako
instalace rozvodů vody, elektriky a topení, prodloužení krovu,
nástavba, pobytí palubkami ve štítu, oprava komína,
odkanalizování potoka celkem v hodnotě cca 300 tisíc Kč. S
proplacením těchto víceprací Zastupitelstvo obce Valy
souhlasilo.
TELEFONNÍ VYSÍLAČ VODAFONE.
Zastupitelstvem obce Valy bylo revokováno usnesení číslo
20/2016/194 ze dne 6. 6. 2016 o referendu v plném znění.
Přítomní byli informováni o dalších jednáních probíhajících se
společností ETEWA. Zástupce společnosti hledá jiné lokality,
kde by se mohl zesilovač postavit. Přijede vyměřovat signál v
dalších místech. Poté budou moci jednání pokračovat.
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2016
Obec Valy se umístila v krajském kole soutěže Vesnice roku
2016 na 1. místě a získala Zlatou stuhu. Vítěz krajského kola
má vždy za povinnost uspořádat slavnostní předávání cen. S
tím souvisí i užití znaku obce na pozvánkách a všech tištěných
materiálech týkající se soutěže. Zastupitelé souhlasili s užitím
znaku pro tuto příležitost.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
OÚ obdržel dotaz od paní Tauschkové, zda bude obec pořádat
Vítání občánků pro nově narozené občánky. Vítání je možno
zavést, jen se musí projednat detaily.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ PŮJČKY
ve výši 100 tisíc Kč soukromé osobě na opravu nemovitosti v
obci Valy nebyla zastupitelstvem schválena s ohledem na

záruky a vymahatelnost při nesplacení.
ODVODNĚNÍ ZELENÉ ULICE
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci stavby Odvodnění
Zelené ulice v obci Valy firmou Schlehofer, se sídlem ve
Skalné, která ze čtyř firem oslovených ve výběrovém řízení,
zaslala nejnižší cenovou nabídku. Odvodnění je v současné
době dokončeno, nemůže však bez účasti správce toku Lesy
ČR dojít k převzetí díla. Proto ZO schválilo uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo mezi Obcí Valy a dodavatelem Františkem
Schlehofrem, kterým jsou upraveny platební podmínky: 60%
ceny po dokončení stavby a zbývající část po předání díla.
PŘÍSPĚVEK PRO ZUŠ
Zastupitelstvo obce Valy schválilo příspěvek ve výši 3 000,Kč
pro Základní uměleckou školu Fryderyka Chopina Mariánské
Lázně, příspěvková organizace. Příspěvek bude použit na
kulturní činnost školy.
VALÁČEK
Obec Valy obdržela žádost o příspěvek/dotaci na činnost
dětského pěveckého sboru Valáček, ten na svých
vystoupeních prezentuje Obec Valy, aktivně se účastnil i
programu pro komise Vesnice roku a slavnostního vyhlášení
výsledků krajského kola, proto Zastupitelstvo obce Valy
schválilo poskytnutí finančního příspěvku, ve výši 10 000, Kč
na činnost dětského pěveckého sboru Valáček.
KLÍČ OD HŘIŠTĚ
Na dotaz p. Halady, zda může být klíč od hřiště v obchodě
odpověděla pí. Kakašová, že to není možné kvůli rezervacím.
DISKUZE
Bylo navrženo obnovit jednání na odkup pozemku před
budovou obecního úřadu a vybudování odpočinkového místa,
parku, návsi apod. Dále by bylo vhodné obnovit jednání s
majiteli pozemků a propojit klubovnu na hřišti s bažantnicí.
Pan starosta informoval o nabídce na odkup pozemků v ulici
Pod Lesem.
jv

JÍZDAVOBYTNÉ ZÓNĚ ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Nevím, nakolik si řidiči, kteří se pohybují po místních
komunikacích ve Valech, uvědomují, že v obytné zóně platí
jiná pravidla než na silnicích. Prosíme tyto řidiče, aby
respektovali následující pravidla:
V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný
prostor. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní, což
je zdůrazněno jejím stavebním řešením. V obytné zóně platí
specifické provozní podmínky dané § 23 a § 39 zákona č.
361/2000 Sb. [2]:
• řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h
• řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti
musí zastavit
vozidlo,
• stání je dovoleno jen na místech označených jako
parkoviště (zejména majitelé aut parkující na místní
komunikaci, by si měli uvědomit, že ulice musí sloužit i
ostatním)
• chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce,
• jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru,
• chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu,
• při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci
jv
musí dát řidič přednost v jízdě.

Ve Valech máme pěkné dětské hřiště, které nám mnoho obcí
závidí. Je dobře udržované a i občané na něm odpracovali
spoustu hodin. Ne všichni si však jejich práce váží. Přes všechny
články, výstrahy a upozornění někteří pejskaři neustále vodí na
dětské hřiště své psy.
Pejskům však není vstup na hřiště povolen a to ani při
kulturních a sportovních akcích. Je to zóna, kde se děti i dospělí
mají cítit bezpečně a nemusí se bát posadit na trávu nebo
hrábnout do písku. Argumenty, že můj pes nekouše a
nevyměšuje se na hřišti, nebereme. Neznám totiž majitele, který
by řekl: „ Ano, můj pes, jako všichni ostatní psi, čůrá a dělá
bobky.“ A že pes pokouše i děti vlastních majitelů známe
všichni z médií. Stačí, když pes při hře do dítěte (které je často
menší než on) strčí a ono může nešťastně spadnout. A to
nemluvím o tom, že některé děti se pejsků prostě bojí.
Respektujte, prosím, tento zákaz, platí bez výjimky pro všechny
psy. Je zakázán i průchod se psem přes hřiště. Děkujeme za
jv
pochopení.

VALÁČEK BYL NA LETNÍM
SOUSTŘEDĚNÍ

Na konci srpna jsme se vydali k nedaleké Jesenické přehradě do kempu
Dřenice. Ubytování jsme měli zajištěné v chatkách a o stravování se nám
postarala vedoucí z místní restaurace. Bylo to pochutnáníčko. Akorát polévky
dětem moc nejely. Kromě zpívání jsme společně prožili noční bojovku, při
které jsme našli pirátský poklad plný dobrot. Dali jsme si turnaj v kuželkách,
opékali jsme buřty a zpívali u táboráku. Přijeli za námi i „naši“ muzikanti.
Vyšli jsme si na výlet, na kterém jsme ochutnali čerstvou kukuřici, a
nechyběla ani pořádná koupačka. Přestože nás na první soustředění Valáčku
nejelo moc, báječně jsme si celé tři dny užili. A když jsme se v neděli rozjeli
domů, už jsme přemýšleli, kam vyrazíme příště....
A. Kakašová

KNIHOBUDKU MÁME
I VE VALECH

Knižní budky (knihobudky) jsou vlastně takové
malé veřejné knihovny, většinou umístěné ve
starých telefonních budkách nebo zastávkách.
Nepotřebujete v nich průkaz čtenáře a mají
otevřeno nonstop. Jsou k dispozici pro všechny,
kteří chtějí najít domov pro staré knihy, rádi čtou a
debatují. Ve světě jsou již celkem běžně k vidění. V
Čechách jsou umístěny spíše ve větších městech,
ale několik jsem jich viděla i na malých vískách, kde
nemají veřejnou knihovnu. Jsou v nich pro Vás
připraveny knihy, které si můžete půjčit, přečíst a
vrátit, nebo si můžete knihu nechat a přinést místo
ní ze své domácí knihovny jinou. Stejné je to i s
časopisy, které si tímto způsobem najdou další
čtenáře a nemusí předčasně skončit v kontejneru
na papír. Ve Valech jsme zatím knihobudku
umístili do regálu na chodbě před knihovnou v
budově obecního úřadu. Má otevřeno stejně jako
naše prodejna potravin, ale pravidla jsou stejná
jako u knihobudek v ostatních městech. Možná se
časem najde nějaká budka, ve které budou knihy
jv
dostupné nonstop.

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S
NOC POKLADU
Dopoledne pršelo, tak jsme s obavami sledovali oblohu. Odpoledne se však vyčasilo,
vysvitlo slunce a celý zbytek dne nás hřálo svými paprsky. Po páté hodině se začaly
scházet děti a Tomáš s Mírou zapálili oheň. Zdenka s Hankou B. nakrájely cibuli a se
staršími dětmi oškrabaly brambory. Menší děti dostaly za úkol brambory nakrájet a s nimi
buřty. Ze všeho společně s dospěláky uvařili buřtguláš.
Mezitím děti řádily na hřišti nebo si připravovaly spaní. Potok jim Tomáš pro dnešek
zakázal a děti ho kupodivu poslechly.
Po večeři se všichni sesedli k ohni, kluci s Andreou vzali kytary a zpívalo se. Mezi dětmi
byli i členové Valáčku a tak si na své přišli i kolemjdoucí a náhodní posluchači. Na řadu
přišly také písničky, které mnozí už leta neslyšeli a jak děti, tak dospělí se bavili tak, že
málem zapomněli na pravý účel akce a tím byla cesta za pokladem.
Děti byly seřazeny podle věku a ty nejmenší, které šly první, vyrážely už skoro za tmy.
Ze křoví na ně vyskočil papoušek, po splnění úkolu jim poradil kudy dál. Narazily na
Bílou paní a té pomohly sehnat do houfu strašidýlka, která měla hlídat, a ony se jí
rozutekly. Roztržitý skřítek zase nemohl najít místo, kam ukryl poklad, ale i ten mu děti
pomohly najít a za odměnu dostaly něco z truhly.
Nejstarší děti přišly na řadu až před půlnocí. No a pak už je pořadatelé zahnali do
spacáků, ale co museli udělat, aby se děti zklidnily a usnuly, to vážně nevím.
Ráno je čekala snídaně – míchaná vajíčka s čerstvými rohlíky. A pak začaly prázdniny. jv

VI.ROČNÍK STRUNY NA TERASE

Radek říká, že když ve Valech hodíš korunou, trefíš muzikanta. Něco na tom bude, protože muzikanti z Valů nejenže jsou schopni střídat se ve
zpěvu až do rána, ale vystupují už i s vlastní tvorbou. Valští vlci kromě hymny strun
(text teta Bláža) zazpívali píseň o vesnici roku (text Šaman), kde se pohotově střídají
barvy stuh, a text je upravován podle momentální situace. Radek Barcaba složil
mimo jiné hezkou píseň pro vnoučata, o kterou se s námi podělil. Dále na Strunách
vystoupili Radek Pavlina s Pavlem Kubíčkem
a Martinem Němcem. Valští vlci se rozrostli o
jednoho člena skupiny – Tomáška Šamánka
Podzimka a Míru s Andreou známe nejen z
minulých kol strun. Andrein výjimečný hlas
posloucháme vždy se zatajeným dechem. Po
manželích Kakašových přišli na řadu hosté 
folková skupina Frída z Plzně a Láďa
Krovina z Prahy. Andreu a Míru jsme pak
mohli ještě slyšet spolu s dalšími členy
skupiny Cvrčkohraj.
Celý večer skvěle
moderoval Radek Pavlina. Ukázal se jako
zábavný
a
vtipný
moderátor.
Tento
jeho
skvěle
přirozený
talent budeme
muset
ještě
někdy využít.
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Poslední prázdninovou sobotu jsme se sešli, jako i v předchozích letech, abychom s dětmi
oslavili konec prázdnin. Dětí nepřišlo tolik jako jindy. Asi se jim moc nechtělo se loučit s tak
příjemným obdobím, jako jsou prázdniny. Navíc se v okolních vesnicích konalo několik
velkých akcí. Přesto ti co přišli, si zábavu užili. Trička jsme letos zdobili kromě kreslení
pastelkami na textil i foukacími fixy a tak konečné výtvory byly výraznější. Velký zájem
měly děti o malování na obličej a některé jsme se zbytky malování potkávali i druhý den.
Odpoledne měla zakončit diskotéka. Chyběli však tahouni, kteří by děti dostali na parket,
jv
takže hudba hrála spíš k poslechu.

CELOSTÁTNÍ KOLO VESNICE ROKU 2016

Jak řekla starostka vesnice Dolní Žandov, která seděla v krajské komisi Vesnice roku, když se s námi
po zveřejnění výsledků loučila: „Vy se ještě dlouho nevyspíte“, tak se i stalo. Nejdřív iniciátorům
soutěže nedalo spát sestavení programu, potom jeho provedení. Bylo třeba zaujmout komisi po dobu
čtyř hodin, předvést jí všechno, co se u nás děje, co se vybudovalo, na čem vedení obce pracuje a čím je
naše obec výjimečná. Nejdříve se nám čtyři hodiny zdály velmi dlouhé, ale postupem času jsme
zjišťovali, že máme problém se do tohoto časového rozpětí vejít. Pan starosta potřeboval 40 minut na
prezentaci práce obecního úřadu, zastupitelstva a výstavbu v obci. Zhruba hodina byla vyčleněna na
prohlídku západní části obce a nám zbylo na program 2 hodiny 20 minut. Program, který jsme
vytvořili trval 3,5 hodiny. Tak se přehodnocovalo, škrtalo a zhušťovalo.
Další fází bylo připravit rekvizity a kostýmy. A že jich bylo! V pásmu vystoupilo kolem 30 účinkujících
a někteří se vícekrát převlékali. Hledalo se, pralo, žehlilo, shánělo, kupovalo a šilo. Připravovaly se
panely s fotografiemi a občerstvení pro komisi. Udily se sýry, pekly se koláče a vánoční cukroví jednak
jako občerstvení a také jako rekvizity. Plánovalo se občerstvení, rozdělovaly se úkoly. Ale ať jsme se
snažili sebevíc, vždy něco chybělo, nebo muselo být změněno. Rovněž jsme museli počítat jak s
pěkným počasím, tak s deštěm. Nakonec jsme si užili od každého trochu.
V pátek 26.8. postavili muži stany a sestavili podlážky na pódium, ženy vařily kávu, podávaly šrouby
a pomáhaly velký stan zaplachtovat.
V sobotu proběhlo „Rozloučení s prázdninami“, ale dopoledne se na hřišti stále pracovalo. Z úřadu i z
domovů se dovážely rekvizity, rozestavovaly se panely.
V neděli práce pokračovaly. Nanosily se lavice, připravilo sezení pro porotu i pro občany. Instalovala
se výzdoba a do malého stanu kostýmy pro účinkující.
A po celou dobu se nacvičovalo pásmo „Rok ve Valech“. Kromě dílčích zkoušek následovaly 3
společné zkoušky a jedna generálka v kostýmech. A protože generálka moc „nedopadla“, trénovali
někteří v neděli dlouho do noci. Časový harmonogram pásma byl dost napnutý a úspěch závisel i na
rychlém převlékání. Proto jsme kostýmy seřadili na věšáky v malém stanu tak, jak šly role za sebou a
použité se házely do koše na prádlo. Maruška S. dostala důležitý úkol, sledovat program, podávat
kostýmy, pomáhat při převlékání a účinkující včas vyslat na scénu. Na seznámení s programem a
rekvizitami měla jedno odpoledne.
Připravenou scénu hlídal celou noc pracovník obce. Ráno přípravy pokračovaly. Bylo třeba přichystat
občerstvení, natáhnout lano, postavit a zaplnit malé stánky, instalovat atrakce. Pak se běžet převléct a
být včas připraveni k vítání komise.
Ta přijela krátce před půl druhou. Uvítaly je páry v krojích chlebem a solí, pak následovala prohlídka
obecního úřadu, kronik a knihovny. V připravených veteránech pak objela komise západní část obce. V
roubence u Kocourků je čekaly lívance s ochutnávkou domácích marmelád. Stoly byly vzorně
prostřené před roubenkou, ale s příjezdem komise se spustil déšť. A nebyl to jen nějaký deštíček!
Kocourkovi však byli připraveni i na „mokrou variantu“ a všechny pozvali do světnice, kde
ochutnávka pokračovala. Déšť však naboural plánovaný program. Starosta skvěle zaimprovizoval a
nechal ochutnávku ryb od pana Jiruška dovézt ke Kocourkům, protože komise čas vymezený na
prezentaci nesmí překročit. Déšť naštěstí rychle přešel, tak došlo i k prohlídce sádek, kde si komise
vyzkoušela oblíbenou disciplínu hod vrhačkou.
Pak se konečně přesunuli na hřiště. Předvedli jsme pásmo „Rok ve Valech“. Na první scénu – společná
zimní dovolená nechal Šaman přivézt ze zimního stadionu kupu sněhu, takže se ve Valech v srpnu
lyžovalo. Pak následovalo uzení s ochutnávkou sýrů, maškarní bál s předtančením pro děti (skřítci) a
dospělé (Mám boky jako skříň), Velikonoce s vystoupením Valáčku, Stavění máje s opravdovou
Májkou a čarodějnicemi, kácení máje a dětský den. Dětský den si komise prožila tak, jako děti. Mohla
svézt na laně a projet na čtyřkolce, připraveno bylo i házení na panáka, chůdy a další atrakce.

pokračování na str. 6

Následovalo „Na prázdniny s pohádkou“ i tady komise plnila připravené
úkoly u Pata a Mata, Manky a Rumcajze, AngryBirds, bylinkářky a vodníků.
Pak program pokračoval nohejbalem, Nocí pokladu se všemi strašidly,
Strunami na terase, kde vystoupili Valští vlci, Radek Barcaba a manželé
Kakašovi a došlo i na letní dovolenou na kolech. Komise však dovolenou
nedostala. Starosta s nimi objel východní část obce a ukázal jim opravovanou
„Bažantnici“, která bude sloužit zájmovým spolkům v obci.
Zmíněna byla i akce Bigbít pro Libora, Rozloučení s prázdninami a Valský
Klátilák s ukázkou disciplín, jako je průlez rourou, hod granátem a střelba ze
vzduchovky.
Když došlo na „večer se seniory“, vystoupily valské baletky s „Labutím
jezerem“. Následovalo posvícení s typicky valskou kapelou skládající se z
vozembouchu, valchy a harmoniky. Krojované páry k tanci vzaly i komisaře
a komisařky. Nechyběly ani koláče k dámské volence a přípitek.
Další akcí v řadě bylo zdobení adventních věnců a po něm zábavné
vystoupení manželů Kakašových, kteří komisi předvedli, jak u nás slaví s
dětmi Halloween.
Tím jsme se dostali až do listopadu. Za podiem se objevil ozdobený vánoční
stromek a Valáček zazpíval koledy, komise dostala vánoční cukroví a přišel
Mikuláš. Členové komise za písničku nebo básničku dostali mikulášský
balíček a měli štěstí, že je čert nestrčil do pytle.
Ještě zmínka o dalších dvou akcích – Adventním koncertu a turnaji ve
stolním tenisu a už jsme odpočítávali Silvestrovskou půlnoc. Bouchli jsme
šampaňské a samozřejmě nechyběl ani ohňostroj.
Na rozhovor pana starosty s komisí nezbylo tolik času, jak by si přál, protože
komisaři nepřetahují. Musí každé obci věnovat stejný díl času.
Celostátní kolo vesnice roku jsme zvládli se ctí a úžasně jsme se u toho
pobavili. Kromě účinkujících se do akce zapojila spousta dalších lidí, kteří
jv
přišli pomoci s přípravou a úklidem. Všem velký dík!

XVI. ROČNÍK VALSKÉHO KLÁTILÁKU

3.9.2016 od devíti hodin se hřiště začínalo plnit závodníky. Startovalo 40 žen, 56 juniorů, 37 mužů to je celkem 133 závodníků. Musíme
konstatovat, že tenhle závod se zatím stále těší velké oblibě. Trasa vedla, jako předchozí roky z hřiště kolem úřadu ke trati a pod ní skružemi do
lesa ke Králi smrků (před ním čekal závodníky granát), dále směrem na Kynžvart ke Hvězdě (tam bylo stanoviště se vzduchovkou) a zpět přes
přejezd u Kocourků a podél trati na hřiště. Celá trasa měla 7,5 km a byla značena fáborky. Stanoviště s granátem měli na starosti Robert Kalina s
Davidem Dobeškem a vzduchovku obsluhovali Vlasta Votípka s dcerou Karolínou. Hodnotila se rychlost a počet zasažených cílů. V kategorii dětí
vyhrály všechny, ale poháry si odnesly první tři: Martin Maštalířský s časem po započtení trestných bodů 41,14min., Štěpán Šesták 46 min. a Adam
Fajt 47,04 min. Z žen se na prvním místě umístila Lubomíra Hrdonková (49,28 min.), na druhém Petra Halasová (49,5 min.) a na třetím Jana
Zítková (50,24 min.). V kategorii mužů byl nejlepší Michal Štefec (34,29 min.), následoval David Špindler (35,21 min.) a po něm náš Šaman (36,08
min.) Prezentace a měření času: Kenny, Simona Kozáková, Lucka Horníková, Míra Kakaš a Pavlína Hilmarová. Organizace Tomáš Podzimek a
spol.
Poděkování všem sponzorům, BestLed, LedHouse, Chodovar, Reklamní studio Alwe, Dyleňská farma, Manželé Šestákovi, Březí Vlk, Nová
Karna, Rehabilitace L. Koppová, RC Morison, Bowling Dyleň, Rybí prodejna Valy, Jitka Alexová, Cinema Pub, Autoopravna Provazník,
jv
Kadeřnictví Matrix.

LUHAČOVICE

Když Valy vyhrály zlatou stuhu, rozhodl starosta odměnit všechny, kteří se na akci podíleli, zájezdem do Luhačovic. Zde se konalo
celostátní vyhlášení vesnice roku 2016.
Cestu dlouhou zhruba 500 km překonali účastníci zájezdu v rekordním čase 11 hodin. Ještě že řidič Karel nechtěl vracet podšálky.
Starosta s doprovodem jel napřed, ale ani on nestihl dojet včas na zahájení. Počáteční nesnáze však byly rychle zapomenuty po
seznámení s ostatními vítěznými obcemi. Velmi brzy jsme zjistili, že všude jsou lidé stejně zapálení pro zlepšení života v obci hlavně
co se společenského života a kultury týče. Strávili jsme s nimi dva nezapomenutelné dny. Výsledky už nás ani tolik nezajímaly,
všichni si fandili navzájem. Vítězstvím byla cesta, ne cíl.
Každá obec měla ve stánku, kromě prezentačních materiálů i výsledky své práce a nějakou zvláštnost typickou pro svou obec nebo
kraj, a protože stánky musely být obsazené před snídaní, poskytovali si stánkaři tyto produkty (jedlé) navzájem. Hodně bylo
nabízeno uzené a koláče, někde měli místní chléb, domácí máslo a bramborářský kraj se vytáhl s bramboráky. Slovácká vesnice
Kozojídky přitáhla kamna, tetky zadělávaly ve stánku těsto, jiné pekly báleše a nosily dalším, které je potíraly povidly, sypaly
mákem nebo tvarohem, tak jak je na Slovácku zvykem. Z Krkonoš přivezli medovinu a Švejkovu Kontušovku. Z Valašska výbornou
slivovici. Na začátku kolonády tancovaly dětské folklórní soubory ze Slovácka, Valašska, Hané, a další.
V jedenáct hodin se dalo do deště, a i když bylo teplo, byl folklórní festival a vyhlášení výsledků přesunut do kulturního domu. Před
obědem jsme (kromě děvčat ve stánku) měli ještě čas na prohlídku města. Pak jsme se hromadně přesunuli na místo vyhlášení. Díky
jednotným tričkům a transparentům, všichni koho jsme potkávali, věděli, s kým mají tu čest, a protože jsme během svého pobytu
procházeli městem vícekrát, poznávali nás a volali, že nám drží palce. (Volali i na ostatní vesnice a vesnice na nás, my na ostatní
vesnice, prostě všichni na všechny).
Výsledky byly přísně utajené, komise mlčela jako hrob, a tak se je všichni dozvěděli až po rozbalení obálek, které proběhlo na jevišti
v Luhačovickém kulturním domě Elektra. Koláčovou cenu vyhrály Sebranice – Pardubický kraj. A měli za co, jejich svatební koláčky
velké jako nehet, byly výborné. První v republice byla Kašava. Vesnice Zlínského kraje s bohatou kulturou, letitými tradicemi a
jednadvaceti spolky. Má 915 obyvatel a rozlohu 840 ha. Druhá se umístila vesnice s názvem Prysk z Libereckého kraje se stejným
počtem obyvatel jako je naše obec a třetí byla slovácká obec Kozojídky, kde na 287 km2 žije 470 obyvatel. Mají zde pět spolků a pečou
úžasné báleše.
Po skončení programu se starostové přesunuli na společnou večeři a většina autobusů s občany podporujícími své obce odjela. My
jsme to měli domů nejdál, a proto nás čekal ještě jeden večer v Luhačovicích a ten jsme si úžasně užili. Kluci opět vytáhli kytary a
hráli na břehu přehrady až do ranních hodin. Na zpěv přilákali starosty a členy komise z blízkého hotelu, kteří tam vydrželi do rána
s námi. Neradi jsme se loučili, ale všechno jednou končí, zejména to hezké.
Cesta domů už proběhla bez problémů a večer jsme všichni spali ve svých postelích. Na tenhle výlet
jv
budeme dlouho vzpomínat.

STŘÍPKY ODEVŠAD

VÝSTUP NA ALETSCHHORN

Den po Klátiláku se vydali naši valští horolezci Radek Pavlina a Tomáš Podzimek s jejich
dvěma kamarády Martinem a Rosťou z Tábora na cestu do Švýcarského městečka Bellwald.
Jejich cílem bylo vystoupit na druhý nejvyšší vrchol Bernských Alp, horu Aletschhorn, která je
vysoká 4192 m. Cesta vedla přes ledovec Aletschgletscher, který je velkým bludištěm, plným
trhlin a ledových mostů. To je největší Alpský ledovec s rozlohou 84 km² a délkou 26 km. Po
překonání ledovce šli převážně sutí. V horní části pak nastoupili na ledovec
Mittelaletschgletcher, kterým pokračovali kolem vodopádu až do bivaku pro 8 lidí ve výšce
3020 m. Další den překonali sněhové a ledové svahy do sedla ve výšce 3500 m, kde se jim
otevřel nádherný pohled na Eiger, Jungfrau a další známé kopce. Odtud vedla cesta po úzkém
sněhovém hřebínku, až na předvrchol
do výšky 4100 m, s krásně vyledněným
svahem a sklonem 40 stupňů.
Posledních 100 m lezli už jen Valšťí Vlci,
Šaman a Ráďa, mixovým hřebenem až k
vrcholovému kříži, kde se po šesti
hodinách zapsali do vrcholové knížky.
Celkový výstup jim zabral tři dny a
Tomáš za sebe řekl, že díky úžasné partě
lidí, skvělému počasí a jejich rčení „NA
POHODU“ to byl jeden z nejkrásnějších
ledovcových výstupů.
Šaman

DÁLE PŘIPRAVUJEME
30.9. (PÁTEK) – DEN SENIORŮ V 17 HODIN (BŘEZÍ VLK)
15.10. ( SOBOTA) – HAVELSKÉ POSVÍCENÍ VE 20 HODIN (BŘEZÍ VLK)
29.10. (SOBOTA) 19.00 HOD HALLOWEEN ( OBECNÍ ÚŘAD)
26.11. (SOBOTA) – ADVENTNÍ VĚNCE VE 14 HODIN (OBECNÍ ÚŘAD)
27.11. (NEDĚLE) – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V 17 HOD.(ZDOBENÍ V 16HOD.)
10.12. (SOBOTA)  MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI V 16 HODIN
27.12.(ÚTERÝ) – VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU VE 13 HODIN
(BŘEZÍ VLK)
31.12.(SOBOTA) SILVESTR

KNIHOVNA VE VALECH
OTVÍRACÍ DOBA:
PÁTEK OD 16 - 18 HOD.
TĚŠÍM SE NA VÁS.
KNIHOVNICE HANKA

Případné změny v čase a místě konání včas upřesníme

:
pan Slavomil Švinger

pan František Medal

paní Květoslava Martincová

pan Václav Spurný

paní Ludmila Glöcknerová

paní Věra Hroudová

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"

