Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 27, pod reg. zn. E 19845

dne: 20.12.2016

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

milí přátelé,
prosinec se přehoupl do své druhé poloviny a s ním přichází i
bilancování roku 2016. Byl to rok dobrý, úspěšný, dosáhli jsme svých
předsevzetí, které jsme si na začátku roku slibovali? Ohlédnutím se zpět
do začátku roku musím konstatovat, že to byl rok úspěšný a věřím, že
kromě celého zastupitelstva to tak vnímá i většina z Vás. Nezažili jsme
žádné třesky ani katastrofy, ale jedna mimořádná událost se dotkla
většiny z nás. Proto si myslím, že je třeba zhodnotit rok a zpětně se
podívat, jak se nám dařilo, co nás posunulo vpřed, ale také i na to, kde
nás tlačí pata.
Za podpory krajského úřadu Karlovarského kraje jsme provedli
výstavbu opěrné zdi pod názvem „Komunikace a inženýrské sítě –
zajištění svahu“. Krajský úřad vyšel vstříc naší žádosti o dotaci a poskytl
příspěvek na provedené dílo ve výši 60 %. Stavba zajišťuje svah a
rodinný domek pana Krčka proti sesunutí. (obr. č. 1)
Společně s koncem roku probíhá i závěrečné vyúčtování druhé stavby,
jež byla „Obnova infrastruktury v obci Valy“. Cílem této investice bylo
odvodnění ulice Zelená a rekonstrukce bývalé bažantnice. (obr.č.2 a 3,
před a po rekonstrukci). Stavební práce jsou dokončené a zbývá nám
předložit na MMR závěrečné vyúčtování do konce měsíce dubna 2017.
Projekt „Obnova infrastruktury v Obci Valy“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.
Výše zmiňovanou mimořádnou událostí roku 2016 byla soutěž „Vesnice
roku“. Do soutěže jsme se přihlásili s cílem získat modrou stuhu, která je
vyhlašovateli udělována za společenský život v obci. Byli jsme
přesvědčeni, že jsme udělali vše proto, abychom stuhu a odměnu za ni
získali. Jaké však bylo překvapení nejen pro mne, ale i ostatní, kteří se
celého dění účastnili, když jsme obdrželi oznámení od krajské komise
této soutěže, že jsme se stali vítězi krajského kola soutěže „Vesnice roku
2016“ a získali „Zlatou stuhu“. Je to velké vítězství, které asi stálé
vstřebáváme, a i když nám tento úspěch přinesl množství další nečekané
práce, věřím, že mnohým z nás, kteří se soutěži věnovali, se tento úspěch vryje do paměti. Zde mi dovolte zvlášť poděkovat všem
občanům, sponzorům, přátelům a příznivcům obce, kteří se na přípravách, provedení a úspěšném zakončení soutěže podíleli.
Závěrem děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, co se u nás v obci podařilo a co tady máme hezkého. A že se
vždycky ne všechno úplně podaří? I to je lidské. Poučme se z chyb a příště se je pokusme neopakovat. A zároveň vás všechny
prosím, abyste kdykoliv zavolali, napsali nebo osobně přišli, máteli jakýkoliv námět, připomínku, či stížnost. Společně se pokusíme
najít řešení, budeli to jen trochu možné.
Přeji Vám, milí přátelé, po celoročním shonu krásné, klidné a veselé Vánoce prožité v rodinném kruhu se svými blízkými a přáteli,
dětem i dospělým splněné sny a závěr roku prožitý v radosti a odpočinku.

Quido Vlk

obr. č 2

obr. č 1

obr. č 3

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SMĚNA POZEMKŮ

Na úřední desce byl zveřejněn záměr směny částí pozemků p. č.
510/1 ve vlastnictví Obce Valy a p. č. 39/1, p. č. st. 7 ve
vlastnictví paní Hany Hurtové a pana Jiřího Glozara od 12. 10.
2016. Směnou dojde k narovnání hranice mezi pozemky.

KOUPĚ POZEMKŮ

Starosta obdržel návrh na koupi podílu ve výši 50% na
pozemcích v obci Valy. Celková výměra pozemků je 42 894 m2.
Pozemky nabízí k prodeji paní Liana Rothová, dalšími
spoluvlastníky jsou Anna Matoušková (25%) a Jaroslav
Matoušek (25%). Záměr obce koupit pozemky obec zveřejnila na
úřední desce. Nedostala žádný podnět k připravovanému
nákupu pozemků, tak došlo k vypracování návrhu kupní
smlouvy, se kterým se všichni zastupitelé seznámili. Jedná se o
½ těchto pozemků ve vztahu k celku: p.p.č. 62/11 o výměře 516
m2, p.p.č. 63/12 o výměře 5449 m2, p.p.č. 63/33 o výměře 871
m2, p.p.č. 78/1 o výměře 7205 m2, p.p.č. 78/9 o výměře 2804 m2,
p.p.č. 78/10 o výměře 2379 m2, p.p.č. 78/18 o výměře 1000 m2,
p.p.č. 78/19 o výměře 129 m2, p.p.č. 79 o výměře 304 m2, p.p.č.
110/1 o výměře 4060 m2, p.p.č. 110/3 o výměře 84 m2, p p.p.č.
115 o výměře 119 m2, . p.p.č. 436/2 o výměře 821 m2, p.p.č.
442/6 o výměře 15700 m2, p.p.č. 522/3 o výměře 279 m2, p.p.č.
524/2 o výměře 161 m2, p.p.č. 614 o výměře 1013 m2 vše v
katastrálním území Valy u Mariánských Lázní od Liany Rothové.
Smlouva o koupi byla vypracována.

INFORMAČNÍ TABULE

Pan Kakaš navrhl v návaznosti získání titulu Vesnice
Karlovarského kraje roku 2016 umístit v obci informační tabule.
Starosta jej informoval o tom, že tento záměr již obec zvažuje a o
umístění a provedení bude jednat.

ZPRÁVA Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2016
Dne 13. 10. 2016 proběhlo na Obecním úřadě Valy dílčí
přezkoumání hospodaření obce Valy v roce 2016. Nebyly
shledány žádné chyby a nedostatky.

JMENOVÁNÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pro provedení inventury majetku Obce Valy k 31. 12. 2016 byli
jmenováni členy inventarizační komise: pan Ing. Petr Hrouda,
pan Jaroslav Bém, paní Jiřina Musilová, Miroslav Kakaš a Marie
Vávrová.

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Obec získala v soutěži Vesnice roku karlovarského kraje výhru v
hodnotě 1 000 000 Kč, které ZO míní použít k rekonstrukci a
obnově prvků na dětském hřišti včetně horolezecké stěny. Bude
podána žádost o dotaci do Programu obnova venkova na MMR
musí být podána do konce roku 2016.

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OBCE VALY
UMÍSTĚNÍ
LAMP
VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
Na Obecní úřad byly doručeny dvě žádosti o příspěvek z
Na žádost občnanů o umístění lamp na třech místech ve Valech 
u Pavlinů v Borové ulici (cesta na nádraží), u hodin na rozcestí
Kynžvartské ulice u vjezdu do obytné zóny a u paní Gezové,
požádali zastupitelé pana Barcabu, který je pověřen pro jednání
se společností ČEZ, aby zahájil jednání o možnosti umístit lampy
na sloupy ve vlastnictví společnosti.

PROSTORY V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad obdržel výpověď smlouvy o pronájmu nebytových
prostor (prodejna potravin) v budově OÚ ke dni 31. 12. 2016.
Starosta navrhl vyvěsit záměr pronájmu těchto prostor a hledat
jiného zájemce o pronájem za účelem provozování obchodu či
jiných služeb pro občany. Pokud o pronájem nebude zájem,
navrhl starosta přestěhovat kanceláře OÚ do přízemí, aby byl
úřad blíže občanům. V patře by pak byla zasedací místnost a
obecní knihovna.

rozpočtu obce. První od Českého svazu včelařů, z.s., základní
organizace Mariánské Lázně. Výše požadované částky je 3.150,
Kč a zastupitelstvo ji schválilo.
Druhou žádost o příspěvek zaslala Městská knihovna v Chebu.
Požadovaná částka není uvedena a knihovna bude ráda za
jakoukoliv částku. Obec přispěje částkou 1.000, Kč.

VYSÍLAČ

Paní Rybníčková vznesla dotaz na vysílač mobilního operátora.
Ing. Hrouda předal informace od společnosti ETEWA
probíhajících jednáních. Firma údajně oslovila další majitele
pozemků vhodných pro výstavbu vysílače. Pan Marval navrhl
další lokalitu na umístění vysílače.

MĚŘENÍ SIGNÁLU MOBILNÍHO OPERÁTORA

Ve Valech proběhlo měření kvality signálu na území obce Valy a
vytýčení nové lokality pro možné umístění vysílače operátora
Vodafone. Jako vhodný byl určen pozemek v majetku obce
Na obecním úřadu byla provedena kontrola Českou správou nedaleko altánu za zahrádkami směrem na Mariánské Lázně.
sociálního. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady a Bez usnesení
nedostatky.

KONTROLA Z OSSZ

NÁKUP POZEMKŮ

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás jako předseda finančního výboru obce Valy informoval o
významné investici, kterou obec Valy uskutečnila. Na zasedání zastupitelstva dne 24.10.2016 byl
usnesením č. 25/2016/231 schválen záměr o koupi ideální poloviny pozemků od paní Liany Rothové, která se rozhodla svoji ideální
polovinu na níže uvedených pozemcích prodat. Jedná se o pozemky v katastrálním území Valy a každý občan má možnost podle
parcelních čísel na portálu Katastrálního úřadu si tyto pozemky vyhledat. Jsou to pozemky parc. č.: 62/11, 63/12, 78/1, 78/9, 78/10,
78/18, 78/19, 79, 110/1, 110/3, 115, 436/2, 442/6, 522/3, 524/2 a 614, vše v k.ú. Valy. Záměr byl řádně vyvěšen a po uplynutí
zákonné lhůty došlo k uzavření kupní smlouvy. Po několika jednáních byla cena za všechny tyto pozemky dohodnuta na částku
2,730.000,Kč. Po provedeném vkladu do katastru nemovitostí se tedy obec Valy stane spoluvlastníkem ideální poloviny
předmětných pozemků spolu s manželi Matouškovými, z nichž každý vlastní jednu ideální čtvrtinu. Pokud si uvedené pozemky
vyhledáte, pak oceníte jejich polohu, když převážná většina z nich leží v centru obce. Kromě toho je většina těchto pozemků vedena
v územním plánu obce jako stavební. Protože se obci podařilo za poslední roky udržet různými opatřeními rozpočet v přebytku,
mohla obec tyto pozemky vykoupit z vlastních zdrojů, aniž by přitom potřebovala jakýkoliv úvěr. K zadlužení obce tedy nejen že
nedošlo, ale obecní rozpočet vykazuje ke konci letošního roku přebytek ve výši 2 500 000,Kč. Hlavním záměrem obce bylo získat
zpět do vlastnictví obce nemovitosti, zejména pozemky, které byly v minulosti rozprodávány. Kromě toho, že obec tyto pozemky do
spoluvlastnictví získala, ač pouze jednu polovinu, získala tím také možnost, jakožto 50% vlastník uvedených pozemků,
spolurozhodovat o využití a případných stavbách na těchto pozemcích, čímž může ovlivnit i urbanistické hledisko obce. V
neposlední řadě se tím zvýší obci hmotný majetek což bude jistě kladem do budoucnosti pro další činnost obce. V závěru mi jen
dovolte osobní poznámku. Je škoda, že na pravidelná zasedání ZO nechodí více občanů, tedy minimálně tolik, kolik jich bylo, když
se projednávala otázka možné výstavby zesilovače. Mám za to, že otázka takovéto investice by si hojnou účast určitě zasloužila. Na
dalších zastupitelstvech budete všichni srdečně vítáni.
Radovan Barcaba

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR VALÁČEK

Dětský pěvecký sbor Valáček vznikl nedávno, teprve v září loňského roku. Od té doby má za sebou řadu vystoupení. Ve sboru začalo
zpívat 12 dětí, ale postupně se rozrůstáme a k dnešnímu dni je nás 22 (10 chlapců a 12 dívek). Pravidelně s námi na našich
vystoupeních spolupracují také muzikanti Jana a Zdeněk Šályovi (housle, basa) a Míra Kakaš (kytara). Koupili jsme si kšandy a
motýlky, na zimu šály, abychom byli na vystoupeních stejně oblečeni, a doprovodné rytmické nástroje. Každý týden pravidelně
zkoušíme na Obecním úřadu ve Valech a jezdíme na soustředění, abychom se připravili na svá vystoupení.

PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Ve středu 26. října začaly podzimní prázdniny. Děti z Valáčku ale neodpočívaly. Odjely
totiž na čtyřdenní podzimní soustředění do Libé, aby se tady připravily na svá vánoční
vystoupení.
Ubytování jsme měli zajištěné v bývalém areálu Rota Dubina u Libé. Čekalo nás zde
opravdu krásné prostředí přizpůsobené právě dětem. Na chodbách i ve společenské
místnosti jsou malované zdi a objevili jsme i Tajemnou komnatu.
Každý den jsme zahájili ranní rozcvičkou v malé tělocvičně a po ranní hygieně a snídani
jsme se vrhli na bodování pokojů. I úklid byl totiž součástí jedné velké soutěže. A pak už
jsme se věnovali hlavně zpívání. Když jsme zrovna nezpívali, hráli jsme různé hry a
soutěže. Navštěvovali jsme solnou jeskyni, byli jsme se projít a prozkoumat blízké okolí s
krásnou přírodou. Měli jsme tady klid na práci, ale i čas na zábavu, a moc se nám tu líbilo.
Rádi bychom se sem za rok zase vrátili.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

První vystoupení, které prověřilo, jak dobře jsme se na soustředění a
zkouškách připravovali, bylo Rozsvícení vánočního stromu ve Valech v
neděli 27. 11. 2016. Byla zima a navíc dost foukalo, po sněhu ani památky,
ale program se vydařil a děti své představení zvládly.
V pátek 2. prosince jsme se představili na kolonádě v Mariánských Lázních v
rámci XI. Mariánskolázeňského vánočního trhu. K našemu překvapení nás
místo do podloubí kolonády umístili na velké pódium a před nás postavili
řadu mikrofonů. Rozcházeli jsme se pořádně promrzlí.
Na pondělí 5. 12. jsme si s Domovem PRAMEN Mnichov naplánovali
Vánoční zastavení na Městském úřadě v Mariánských Lázních. Koledy a
vánoční písně se na chodbách úřadu krásně rozléhaly.
A na závěr vánočních představení jsme jeli potěšit seniory do domovů pro
seniory v Úšovicích a v Lázních Kynžvart. Všichni posluchači zpívali s námi.
Podařilo se nám přispět ke kouzelné vánoční atmosféře.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří všem, kdo nás v uplynulém roce podpořili, a to nejen
finančně. Bez Vaší podpory bychom neměli tolik zkušeností a zážitků.
Děkujeme!

Všichni naši sponzoři a dárci jsou uvedeni na našich webových stránkách
www.valacek.webovky.cz

Přeji všem krásné a pohodové Vánoce a do roku 2017 hodně zdraví, sil a
úsměvů na rtech!
Andrea Kakašová

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S
DEN SENIORŮ
Čas letí velmi rychle. Rok uplynul jako voda a
valští senioři se opět setkali v sále hospody U
Březího vlka ke každoročnímu posezení.
Přítomné přivítal místostarosta obce ing.
Hrouda. Byla připravena večeře, paní
Smetáková upekla 3 druhy moučníků a
zazpívat přišel valský dětský pěvecký sbor
Valáček. Další kulturní vložku nacvičily
místní mažoretky na píseň Evy Farné „Mám
boky jako skříň“. Pak už byl prostor k tanci s
hudební skupinou Daliborka a k zábavě. jv

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

Krátce po poledni se ve valských ulicích objevili chlapci a děvčata v chodských krojích a muzikanti s harmonikou, trubkou,
vozembouchem a valchou. Chvílemi šli pěšky, chvílemi se vezli na kočáře, který je doprovázel.
Prošli celou vesnici, zvonili u každého domu. Všude zazpívali, připili si a zvali obyvatele na
večerní posvícenskou zábavu. Letos ale často naráželi na zavřené dveře. Lidé zřejmě využili
poslední poměrně pěkné dny a večery prodloužené letním časem k posledním víkendovým
výletům. Večer se všichni sešli U Březího vlka a krojovaní po prvním tanci vzali do kola i
ostatní.
Hospoda
tentokrát
nepraskala ve švech, a tak měli
páry víc místa k tanci. Hrála
Barevná hudba. Nechyběla ani
koláčová volenka a tombola.

jv

HALLOWEENSKÝ REJ STRAŠIDEL

V sobotu 29. října jsme ve 12 hodin rozpustili domů 18 dětí z Valáčku, se kterými jsme strávili 4 dny na soustředění. Ale i tak jsme v
sobě našli ještě dost sil, abychom připravili „Halloweenský rej strašidel“. Po obědě jsme šli připravovat obecní úřad.
Všechna strašidýlka po vstupu do budovy musela překonat strach a projít chodbu zahalenou do černé, plnou pavučin s pavouky,
svítících dýní a svíček, kostlivců a duchů, až do zasedací místnosti. Celou cestu je provázely děsivé zvuky a blikání světel. U dveří
ještě seděla čarodějnice a vařila lidské oči v kotlíku. Po místnosti poletoval netopýr. Bohužel některá strašidýlka nedorazila, asi se
vylekala u vchodu, což nebylo naším cílem. Snad dorazí příště! I tak nás bylo více než loni.
Když jsme se všichni sešli, uvařili jsme si lektvar nebojácnosti. Funguje jen na toho, kdo pomáhá zaříkávat a pak ho vypije. Všichni si
přišli přidat. A pak rychle zjistit, jestli funguje! Každý šel sám za čarodějnicí na chodbu a uloupil jí jedno očičko.
Dlabání dýní nám zabralo nejvíce času. Letos nebyly připraveny žádné předlohy. Každý si musel vymyslet vlastní obličej, protože se
soutěžilo o nejhezčí dýni. O vítězi rozhodovaly děti a porota (dvě čarodějnice a čert) a stal se jím Matěj
Kakaš. Diplom za nejpovedenější masku získala upírka Natálka Laffarová. Ale i ostatní masky a dýně
byly moc povedené.
Po náročné práci jsme se posilnili, smlsli jsme si na usekaných prstících a muffinech a šli jsme vyvolávat
duchy. Následovala strašidelná pohádka a konečně hajdy do pelíšků a spát. Netrvalo moc dlouho, asi se
nám povedlo strašidýlka unavit, a hodinu po půlnoci už skoro všechna spala. Noc byla o hodinu delší,
takže jsme se více prospali. Ráno po snídani ještě někteří nakreslili obrázek Hance do knihovny a
všichni se rozprchli domů. Nám ještě zbývalo uklidit výzdobu a
všechny následky strašidelné noci.
Děkujeme Veronice Nejedlé za krásný halloweenský dort, na
kterém jsme si pochutnali.
Velké „DÍKY“ ale patří
především
Hance
Bugyikové za usekané
prstíky a za pomoc s dětmi
při vyřezávání dýní, při
rozhodování o vítězích
soutěží a při úklidu
obecního úřadu. Děkujeme!
A. Kakašová

ADVENTNÍ VĚNCE
Hromada větví jehličnanů, krabice
polystyrenových korpusů na věnce,
stuh, svíček a jiných ozdob, k tomu
několik krabic svařeného vína a
konvice vánočního čaje. To jsou
obvyklé rekvizity, bez nichž se v
sobotu před první adventní nedělí
neobejdeme. Byly doby, kdy jsme
zvaly floristku, aby nám s výrobou
výzdoby pomohla a něco nás
naučila. Dnes už se jedná spíš o
milé setkání před adventem, plné
povídání, popíjení svařáčku a
zdobení věnců. Nezapomněly jsme
ani na věnec pro pana starostu a
protože jsme toho měly na
povídání hodně, vyrobily jsme
jeden i na stůl paní Kakašové.
jv

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V týdnu před první adventní nedělí vyrazil pan starosta k panu Alexovi pro Vánoční strom. S menšími obtížemi byl přivezen a
postaven do stojanu. Celou sobotu pak probíhalo zdobení a natahování kabelů na osvětlení stromu a terasy u klubovny. Karel
Glöckner mezi focením dával záchranu starostovi, který ze žebříku, prutem na ryby zavěšoval ozdoby na nejvýše položené větve
stromu. Odpoledne se začaly scházet děti s rodiči, aby stromek dozdobily. Ženy z Centra napekly vánoční cukroví a to spolu se
svařeným vínem navodilo příjemnou předvánoční atmosféru. Před pátou hodinou přišly děti z Valáčku a po projevu starosty
spustily koledy. Moc
pěkně jim to zpívalo!
Známé koledy si s dětmi
zazpívali
i
diváci.
Pokaždé obdivuji elán
paní Kakašové, která
jv se
zpěváčkům z Valáčku
maximálně věnuje a
vydobyde z nich ty
nejlepší
výkony.
Po
Valáčku vzali do rukou
trubky bratři Karasovi s
dědečkem
panem
jv
Žižkou. Jejich vystoupení

ZA DĚTMI PŘIJEL MIKULÁŠ
Už sice bylo po svátku svatého Mikuláše, ale jak to má ten Mikuláš všechno
stihnout, když je tolik dětí a tolik Mikulášských besídek! No prostě do Valů
přišel až v sobotu 10.prosince. Už se stmívalo, na hřišti pobíhala spousta dětí,
rodiče se je snažili držet v houfu, nebo aspoň na dohled, ale dařilo se jim to jen
zčásti. Zlatka Horníková s Janou Fajtovou čepovaly svařené víno a punč pro
děti jako o závod a Mikuláš pořád nikde.
Když už se opravdu setmělo, Zlatka to nevydržela a šla s dětmi volat na čerty,
protože kde se objeví čerti, tak tam už Mikuláš přijít musí.
Čerti se objevili na první zavolání. Teda nejdřív přiběhla čertice, protože ta má
ještě jakous takous disciplínu. Ale čerti, ti se přiloudali, až když Zlatka s čerticí
a dětmi měly vykřičené hlasivky. Hrozně to čoudilo a všude tryskaly pekelné
ohně. No prostě čerti. Ti spořádaně přijít neumí. Ale když se mlha začala
rozptylovat, bylo vidět, jak po cestě od silnice přichází anděl s Mikulášem.
Pomalu se vynořili z mlhy a přivítali se s dětmi. Pak začalo nadělování. Čertice
četla z knihy hříchů a anděl naděloval. Mikuláš jen moudře dohlížel, aby vše
probíhalo v pořádku a nikdo nebyl ošizen. Vyptával se dětí, jestli kniha hříchů
nelže (četla z ní čertice, tak se nedivte, že jí moc nevěřil) a děti mu na důkaz, že
se pilně učily a byly hodné, zazpívaly nebo zarecitovaly. Ty nejmenší aspoň
předvedly, že už umí mluvit, nebo aspoň plakat. Když byly dárky rozdané,
děti se trochu osmělily a s Mikulášem, andělem a čerty se vyfotily. No a pak
už musel Mikuláš běžet na další štaci. Tak se děti taky rozešly do svých
domovů. Některé si možná oddechly, že jejich hříšky nebyly odhaleny a čerti
si je neodvedli. To ale neví, že Mikuláš o všem věděl a jen hodně přimhouřil
jv
oko.

KYTAROVÁ ŠKOLIČKA
Od letošního října probíhá v zasedací místnosti Obecního úřadu nový kroužek pro děti „Kytarová školička“. Děti se učí
základní akordy a doprovodné rytmy hry na kytaru.
Scházejí se tady pravidelně každý týden a ti nejpilnější
dnes už umějí zahrát písničku. Třeba z nich roste další
generace, která bude pokračovat v každoroční akci
Struny na terase…
Andrea Kakašová

KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH:
23.12.2016 A 30.12.2016 ZAVŘENO

Na dlouhé večery jsme pro Vás
připravili mimo jiné i tyto knihy
KEARSLEY, ZIMNÍ MOŘE. Příběh je
natolik romantický i tajemný, že jistě
uchvátí i náročné čtenářky romantických
či historických příběhů.
DOERR, ZEĎ VZPOMÍNEK. Proslulý
autor a čerstvý držitel Pulitzerovy ceny
napsal povídkovou knihu ze života
různých lidí z různých kontinentů. Ti lidé
mají společného jen jedno, vzpomínky.
BYRD,
STRÁŽKYNĚ
TAJEMSTVÍ.
Román o Kateřině Parrové, která se
později stala poslední, šestou manželkou
anglického krále Jindřicha VIII., dokonale
zachycuje dobu i prostředí a uchvacuje
svým pohledem na královskou politiku,
lásku i skandály.
ENOCH,
SLEČNA
NEBEZPEČNÁ.
Historická detektivka s romantickou
zápletkou se odehrává na začátku 19.stol.
v Londýně.
SCANLAN, S LÁSKOU TVÁ. Podmanivý
příběh tří žen. Postupně se rozplétá síť léta
nastřádaných křivd a zamotaných osudů.

SPARKS,
NEZAPOMENUTELNÁ
CESTA. Na osudu dvou mladých lidí
kniha ukazuje, jak důležité jsou přátelství
a pomoc druhým, jakou hodnotu má
láska k bližnímu a odpuštění.
MILLAY, MOŘE KLIDU. Poutavý příběh,
který přečtete jedním dechem.
POTTER, LÁSKA Z PAŘÍŽE. Polovina
románu je psána v moderní době, druhá
polovina se odehrává v minulosti v
Paříži. Jak dopadne pátrání Ruby,

pracující v současnosti
v aukční síni, po
osudech
dvou
zamilovaných, žijících
před
vypuknutím
druhé světové války
jejichž dopisy náhodou
objevila?
GUTHRIE,
LÁSKA
PODLE
SHAKESPEARA.
Milovat, či nemilovat svou studentku, to
je, oč tu běží...
TAYLOR, LEŽ. Psychothriller. Jak je
poslední dobou v oblibě, příběh v sobě
skrývá dvě časové linie.Jejich střídání
postupně odhaluje střašlivý příběh.
RIDDLE, LET 305. Vynalézavý scifi
thriller od autora světově úspěšné
bestsellerové trilogie Atlantský gen je
dobrodužný příběh plný ostrých zvratů,
v němž se prolíná síla moci, ambice,
osud, paměť i láska.
WEINER, KOHO MILUJEŠ. Příběh dvou
mladých lidí žijících v odlišných
životních podmínkách je jedním z
nejsilnějších milostných příběhů, jaké jste
kdy četli.
DEAVER, ILUZE. Další příběh geniálního
detektiva Lincolna Rhyma se začíná
odvíjet na prestižní hudební škole v
centru New Yorku, kam se po útěku z
místa činu uchýlí pachatel vraždy.
SALUGHTER, HŘBITOV NADĚJÍ. V
ledových vodách jezera je nalezena
mrtvola mladé dívky, jež se stala obětí
brutální vraždy.
KELEOVÁ VASILKOVÁ, CO TO BUDE?
Román nejen pro ženy.

v parku dva pány, kteří vypadají jako ze
starého filmu. A jeden z nich Vikymu
nabídne novou brašnu. Viky si ji rád
vezme, ale pak nestačí kulit oči, co
aktovka všechno dovede!
BRAUNOVÁ, KUBA NECHCE ČÍST.
Humorné vyprávění o malém Kubovi je
pro všechny prvňáčky, jimž škola zatím k
srdci příliš nepřirostla.
ROŽNOVSKÁ, TATÍNKU NEZLOB.
Víte, kdo vynalezl myšocink, bublihvízd
nebo zježovač vlasů? Je to vynálezce
inženýr František Všetečka. Roztomile
bláznivé příhody rodiny Všetečkových
jsou určeny čtenářům od šesti let.

pro starší děti

KINNEY,
DENÍK
MALÉHO
POSEROUTKY. Když je vám tak
jedenáct, může to být fakt opruz. A nikdo
to neví líp než Greg Heffley. Jeff Kinney,
autor a ilustrátor v jedné osobě, vytvořil
hrdinu, který sice vypadá trochu
neobvykle, ale na druhou stranu je to
vlastně úplně normální puberťák
ROWLINGOVÁ, HARRY POTTER 14.
Všichni ho znáte z filmů. Přesto – kniha je
neskutečně lepší.
LINCOLN, KOSTÍK BILLY. Jmenuji se
Billy Kostík. Jsem kostlivčí kluk a bydlím
v tajné komoře panského sídla Hogo
Fogo.
BRASHARESOVÁ,
SESTRERSTVO
PUTOVNÍCH KALHOT 13. Pětice
patnáctiletých dívek si těsně před letními
prázdninami pořídí v bazaru odřené
džínsy, na kterých zdánlivě není nic
pozoruhodného. Když však dívky zjistí,
že jim všem bezvadně padnou,
rozhodnou se udělat z nich putovní
kalhoty. Bez váhání stanoví pravidla,
pro děti  První čtení
KROLUPPEROVÁ,
KOUZELNÁ která se musí při nošení putovních kalhot
AKTOVKA. Kamarádi potkají na lavičce dodržovat, a prázdniny plné objevování
nových citů a vztahů mohou začít.

CHOV A PRODEJ RYB

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB
TEL.: 774 137 868, 774 879 929
JOSEF JIRUŠEK, VALY 69, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01
RYBÍ PRODEJNA VALY

21. – 23.12.2016

9:00 – 17:00 HODIN

OBČERSTVENÍ A VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA

VJ SDH DRMOUL VÁS ZVE DO KULTURNÍHO DOMU V DRMOULU NA

HASIČSKÝ PLES 28. 1. 2017 OD 20.00 HOD.
a

PYTLÁCKÁ NOC 18. 2. 2017 OD 20.00 HOD.
v KD Drmoul

BOHATÁ TOMBOLA, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO A SKVĚLÁ MUZIKA.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA TEL: 731 377 398

OMLOUVÁME SE M GR. LUBCE H RDONKOVÉ ZA NESPRÁVNOU
FOTOGRAFII VÍTĚZEK V KLÁTILÁKU V KATEGORII ŽEN . S PRÁVNOU
FOTOGRAFII UVÁDÍME NYNÍ.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
31.12.(SOBOTA) SILVESTR
ÚNOR  MAŠKARNÍ PRO DĚTI V 15 HOD.
 MAŠKARNÍ PRO DOSPĚLÉ VE 20 HOD
BŘEZEN  UZENÍ SÝRŮ

Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

RECEPT  kokosové kostky z
rozsvícení vánočního stromu

Materiál na těsto:
30 dkg mouky 10 dkg cukr
15 dkg másla
4 žloutky

Materiál na sníh:
20 dkg cukru 15 dkg kokosu
4 bílky

Postup: zaděláme linecké těsto,
rozválíme na plech. Na
marmeládu rozestřeme sníh z
bílků, krystalového cukru do
kterého na závěr vmícháme
kokos.
Zvolna
pečeme.

:

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"

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:

150 – HASIČI
155 – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
158 – POLICIE
112  EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

HAVÁRIE :

354 622 717  CHEVAK Mariánské Lázně
800 850 860  ČEZ Distribuce. Bezplatná linka pro hlášení poruch a řešení technických požadavků.
800 11 33 55  RWE nonstop zákaznická linka
1239  POHOTOVOST PLYN
1224  Pojišťovna při havárii nebo poruše vozidla
Kdy volat 1224 ?
Pokud neznám telefonní číslo na smluvní asistenční společnost pojišťovny, u které mám sjednány asistenční
služby.
Pokud chci rychle zajistit odtah nepojízdného vozidla po nehodě nebo při poruše.
Pokud chci mít jistotu, že bude vše realizováno profesionálně za standardní a nepředražené ceny, jak tomu
mnohdy není u nesmluvních odtahových služeb (někdy také tzv. crashhunterů)

Obec Valy:
354 623 473  Sekretariát v pracovních hodinách

