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SETKÁNÍ "ZLATÝCH OBCÍ" V SEBRANICÍCH
2.9.2017 se konalo v Sebranicích setkání krajských vítězů Vesnice roku 2016.
Snad aby ukázali, že nespí na vavřínech, ale že to, za co byli odměněni
zlatem, je pro ně nadále samozřejmostí. Z Valů byl vypraven jen malý
autobus pro účinkující. V Sebranicích nám nabídli zdarma nocleh v
tělocvičně, protože v malých obcích je o ubytování nouze, ale jedna noc se
přežije a nikomu se nechtělo po programu přejíždět do dvanáct km
vzdálené Litomyšle a také je třeba hledět na rozpočet. Uvítání bylo srdečné.
Začali jsme tam, kde jsme v Luhačovicích skončili. Všichni byli rádi, že se
opět vidí. Program byl skvělý. Ve 14.30 hod. vystoupila skvělá sebranická
kapela s vlastní tvorbou  W.X.P. s Pavlem Horníčkem. V 15.30 hod.
nastoupil dívčí pěvecký sbor z obce Cehnice. Připomněl nám náš Valáček,
ale jak repertoár, tak projev byly odlišné. Po dvaceti minutách nás čekalo
taneční vystoupení „Úholek“ z Úholiček. Dámy ve věku v kanafasových
sukních a bílých halenkách předvedly několik tanečků. V 16.00 hod. jsme si
měli možnost poslechnout, jak se zpívá v Hošticích a opět nastoupily
Úholky, tentokrát se k dámám přidaly i ty mladší ženy ve stylizovaných
krojích a předvedly další tanec s velice povedenou choreografií. A už byla
řada na nás. Svoje umění předvedli muzikanti  Valští vlci. Z vlastní tvorby
zazpívali úvodní píseň a pak už jsme slyšely jejich známé songy.
Následovalo další taneční vystoupení „Úholek“ – tentokrát kankán. V
bohatých kanýrech sukní se míhaly osíťované nožky na vysokých
podpatcích. No bylo na co koukat! Po krásných tanečnicích vběhly na
plochu za rytmu divoké hudby děti se švihadly. To, co předvedly bylo
úžasné. Střídali se sólo skokani se skupinou skákající přes dvě švihadla
točící se proti sobě. Skákali po jednom, po dvou a nakonec po šesti.
Cehnické černé divadlo jsem nestihla, ale po něm následovaly dvě
divadelní scénky obce Prysk, které nás
dost pobavily. Asi proto, že byly ze
života a moc pěkně sehrané. Na závěr
byla taneční zábava se sebranickou
kapelou ARZEKT, která měla ten den
premiéru. Obce, které nevystoupily v
programu, přijely se stánky,s ukázkou
regionálních potravin a výrobků.
Kašava z Valašska nabízela slivovici,
vařené trnky (povidla), uzené,
klobásy, a pagáčky (koláče). Hněvotín
přivezl výborné syrečky a výrobky z
nich, Lípa napekla bramborový
chleba a na místě stloukala v
díži máslo. Velké Hoštice
předvedly spoustu druhů
hroznového
vína,
koláče,
chleba a klobásy, Prysk soudek
s místním pivem a Úholičky
několik druhů koláčů, škvarky
a škvarkovou pomazánku. Valy
měly
Jiruškovy
pečenáče.
Počasí vydrželo a když nás ráno
přivítal déšť, už nám to nijak
nevadilo.
jv
foto  pokračování na str. 7

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
Zastupitelstvo obce Valy schválilo uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti mezi Obcí Valy a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (jedná se o
místní komunikaci od hospody k lesu  na rozcestí vpravo)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Karlovarské krajeodboru regionálního rozvoje.
Dotace je poskytována na rok 2017 jako účelová, neinvestiční ve výši
170 000 Kč. Bude použita na opravu a údržbu budovy OÚ přízemí.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2016 A ZPRÁVA O VÝSLEDKU
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VALY2016
Dne 27. 4. 2017 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Valy za rok
2016 KÚKK, odborem kontroly.V zápise kontroly se konstatuje, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále byl předložen zasedajícím
Závěrečný účet obce Valy za rok 2016. Předsedající informoval
přítomné o projednání těchto souborů Finančním výborem a jejich
doporučením zastupitelstvu schválit jak Závěrečný účet, tak
přezkoumání hospodaření Obce Valy za rok 2016. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Valy, schválilo účetní závěrku obce Valy za rok 2016 bez výhrad.
Hospodářský výsledek se převádí na neuhrazenou ztrátu minulých
let.
SMLOUVA O ZŘÍZENI SLUŽEBNOSTI POVODÍ VLTAVA
Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru zřízení služebnosti mezi
Obcí Valy a společností Povodí Vltavy. Jedná se o užívání pozemku
p. č. 562/1 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní vedeného v katastru jako
vodní plocha (Bahnitý potok), na němž byla v rámci akce „Rodinné
domy Valy, Metternichovy terasy – Chodník od restaurace U Březího
vlka k ulici Po Lesem“ zrealizována stavba lávky pro pěší. Kolaudační
souhlas byl vydán dne 23. 1. 2015. Následně v řádném termínu
Zastupitelstvo obce Valy schválilo uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti obcí Valy se společností Povodí Vltavy. Finanční náhrada
za zřízení věcného břemene se sjednává dohodou ve výši 10 000,
Kč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta obce.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VALY Č. 2/2017
Na základě uzavřené dohody mezi obcemi Valy a Velká Hleďsebe o
vytvoření společného školského obvodu mateřské školy připravila
obec Obecně závaznou vyhlášku Valy č. 2/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu mateřské školy.
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA BABYBOX PRO ODLOŽENÉ DĚTI

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč
na Babybox, který je umístěn v Nemocnici Mariánské Lázně. Dar
bude odeslán společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy.
NÁKUP KŘOVINOŘEZU
Zastupitelstvo schválilo nákup nového křovinořezu v hodnotě do
20.000 Kč. Po necelých dvaceti letech nelze se starým s přístrojem
pracovat kvalitně ani kvantitativně, materiál je již unavený.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017
V souvislosti s vývojem hospodaření obce a se zapojením dotací se
některé položky přesunují v paragrafech rozpočtu roku 2017. Změny
se musí zapracovat a musí je schválit ZO. Rozpočtové opatření č.
1/2017 a č. 2/2017 je součástí zápisu. Všichni přítomní se seznámili s
jednotlivými položkami. Zastupitelstvo obce Valy tato rozpočtová
opatření schválilo v předloženém znění.
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
Zastupitelstvo obce Valy neschválilo znění Smlouvy o zřízení
věcného břemene  služebnosti předložené firmami SUDOP Praha,
a. s. zastupující ČEZ Distribuce a.s, jejíž náplní bylo rozšíření
kabelového vedení NN, včetně připojení nových objektů přes nové
přípojkové skříně. Věcné břemeno se týká p. p. č. 78/2, 95/27, 105/4,
524/1 v k. ú. Valy u Mariánských Lázních. Návrh na vklad podává
ČEZ Distribuce a.s. Jednorázová úhrada věcného břemene činí 5
153, Kč. Vzhledem k tomu, že organizace předložila jiné znění
smlouvy, ve kterém je uvedena ještě jedna parcela p. č. 95/9 a ta v
roce 2012 nebyla předmětem smlouvy o smlouvě budoucí, navrhl
starosta nechat smlouvu přepracovat.
SOUHLAS S POUŽITÍM ZNAKU OBCE VALY

Dne 16. 6. 2017 byla doručena na OÚ žádost o opakované užívání
loga obce v rámci různě pozitivní prezentace a propagace jak o. p. s.,
tak i publicitu členských obcí po celou dobu našeho členství v DSO
Mariánskolázeňsko, ve smyslu dodržení autorského zákona.
Zastupitelstvo schválilo opakované využívání znaku a loga obce pro
Mariánskolázeňsko se sídlem Tři Sekery.
PRONÁJEM POZEMKU
Zastupitelům byla předložena paní Jiřinou Neumanovou žádost o
pronájem části pozemku p. č. 437/10 o výměře cca 150 m2, který se
nachází za kolonií zahrádek v ulici Zahradní. Záměr pronájmu části
pozemku p. č. 437/10, vedeného jako trvalý travní porost, byl
vyvěšen.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje příspěvek pro každého
narozeného občana obce Valy, jehož alespoň jeden z rodičů má mít
trvalý pobyt v obci Valy.
OPRAVA A ÚDRŽBA OÚ
Na základě uzavřené smlouvy o dílo došlo k vícepracem, které
nebylo možno předvídat. Jde např. o výměnu otopných těles, vedení
elektriky z hliníku na měď, rozvody vody. Změnové listy byly
předloženy zastupitelstvu. Jsou započítány práce, které firma
provedla navíc a práce, které firma neudělala. Změnové listy jsou
celkem tři a jsou součástí zápisu. Zastupitelstvo schválilo upravenou
cenu díla v akci „Oprava a údržba OÚ Valy“.
DOTACE PRO ROK 2018
Mas 21 vyhlásila výzvu v Operačním programu Zaměstnanost na
příměstské tábory. Projekt je zaměřen na realizaci příměstského
tábora. Je to služba pracujícím rodičům v období letních prázdnin, kdy
nemají zajištěné hlídání dětí a zároveň musí chodit do práce. Další
výzva je vyhlášena v programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS
Česká republika  Svobodný stát Bavorsko 20142020. V projektu
žádáme u uskutečnění kulturních a společenských akcí včetně
vybavení jako je velký stan, stoly, lavice atd. Zastupitelstvo obce Valy
souhlasí s podáním žádostí do Operačním programu Zaměstnanost
na příměstské tábory i do programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS
Česká republika  Svobodný stát Bavorsko 20142020 projekt „Živé
pohraničí“.
VALSKÉ SLAVNOSTI 1.9.2018
Starosta informoval přítomné o záměru uskutečnit v roce 2018 Valské
slavnosti jako oslavu výročí vzniku obce Valy. Při zjišťování informace
o prvním osídlení místa, kde jsou dnes Valy, bylo čerpáno z různých
pramenů. Termín konání akce byl stanoven na 1. 9. 2018. Vzhledem k
tomu, že přípravy budou časově náročné, bude již nyní sestaven
realizační tým, který se bude přípravám věnovat.
PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU P. Č. 437/16
Zastupitelé schvalují vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č.
437/16, dle žádosti paní Marie Motzbäuchlové o pronájem pozemku o
výměře 90,3 m2 vedeného jako trvalý travní porost. Pozemek se
nachází za kolonií zahrádek v ulici Zahradní a není k němu jiný
přístup  viz. přiložená mapa u žádosti. K bodu nebyly žádné
připomínky.
UŽÍVÁNÍ PROSTOR V MAJETKU OBCE VALY
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje užívání prostor v majetku obce
Valy  zasedací místnost, bažantnice a klubovna na dětském hřišti,
paní Andreou Kakašovou za účelem zajištění volnočasových aktivit
pro děti v obci Valy.
ZAPLÁŠTĚNÍ LEZECKÉ STĚNY
Zastupitelé byli informováni o probíhající stavbě lezecké stěny v
rámci dotovaného projektu „Obnova a doplnění dětského hřiště v obci
Valy“. Na základě požadavků statika jsme obdrželi od subdodavatele
pana Rakoviče nabídku na zapláštění stěny zvenku dřevotřískouvou
překližkou za cenu 217 tis. Kč. Stavební dozor doporučil vyžadovat
zapláštění v rámci původní nabídkové ceny, neboť zakázka byla
součástí výběrového řízení. Jde o chybu dodavatele, resp.
subdodavatele, že zapláštění, které vyžaduje statik kvůli zpevnění,
nebylo zahrnuto v rozpočtu stavby. Zastupitelstvo obce Valy
nesouhlasí s úhradou zapláštění lezecké stěny nad rámec původní
vysoutěžené ceny v rámci celého projektu „Obnova a doplnění
dětského hřiště v obci Valy“.

HOROLEZECKÁ STĚNA A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Myslím, že se nebudu mýlit, když řeknu, že nikomu ve Valech nejvyhledávanějších v okolí a o prázdninách bylo doslova
neuniklo, co se děje na dětském hřišti. K radosti dětí tam vyrostla obsypané dětmi. Takže kromě nových atrakcí si děti našly i nové
houpačka s oblíbeným hnízdem, rodiče už jistě ocenili nový stůl kamarády a trávily více času venku.
s lavicemi a tabuli na kreslení. Na hřišti také přibyli dva houpací
koníci, lanová prolézačka a pracuje se na zapuštěné trampolíně.
Jsme velice rádi, že všechny tyto dětské atrakce dělají lidem
radost a věříme, že vydrží mnohem déle než předchozí. Tyto
prvky dlouho nevydržely, přestože byly dodány certifikovanou
firmou. Během pěti let jejich životnosti (což je docela krátká
doba) bylo nutno je opravovat a některé musely být odstraněny
úplně. Vedení obce se z toho poučilo: nové prvky jsou vyrobeny
z akátového dřeva, které je nejodolnější dřevinou proti
dřevokazným houbám (hnilobě). Spojovací materiál je
pozinkován proti korozi a části vystavené otěru jsou z kvalitní
nerez oceli. Konstrukční lana jsou zhotovena z
polypropylenových lan s ocelovým kordem. Takže nově
pořízené prvky by měly vydržet podstatně delší dobu.
Přestože naše hřiště není zcela hotové, stalo se jedním z

HOROLEZECKÁ STĚNA
Dalším nápadem, tentokrát mým a Petra Matouška je
horolezecká stěna. Někomu by se tento nápad mohl zdát
pošetilý a nebezpečný, ale my jsme se toho nezalekli a chtěli naši
obec zase o něco ozvláštnit. Ze strany obce nebylo možné tuto
stěnu financovat, stála 672400, bez DPH a tak jsem oslovil Petra
Filipčíka a jeho firmu NeoNeon CZ s.r.o.. Díky jejich podpoře,
zájmu a obrovskému finančnímu daru ve výši 350 000,Kč, byl
koncem roku 2015 poslán příspěvek na lezeckou stěnu.
Tyto peníze byly poskytnuty zejména proto, že naše obec za
posledních pár let udělala veliký krok vpřed a je vidět obrovský
kus práce! Zbylá část byla uhrazena z peněz, které jsme vyhráli v
soutěži  Vesnice roku, které musely být použity na rozvoj
sportu a kultury v obci a vyúčtovány v letošním roce.
V posledních letech se stalo horolezectví velice známým
sportem, který za pomoci instruktora zvládne prakticky každý.
A pro naše děti ideální a hlavně finančně dostupný sport. Lezení
je nádherný sport, který prověří vaši fyzickou i psychickou
stránku a dokáže posunout hranice některých z nás blíže k cíli.
Naše stěna je vysoká 10m a je připravena na 8 lezeckých linií. V
každé linii se dají postavit až čtyři lezecké cesty různých
obtížností tak, aby si každý našel cestu, která mu bude
vyhovovat. Na polovině stěny jsou převislé části a pro slanění je
zde umístěno 10 slaňovacích řetězů. Lezecká věž je osazena
fixními jistícími body, díky kterým se dá bezpečně postupovat v
každé cestě. Pro lezení na umělé stěně je zapotřebí horolezecký
úvazek (sedák ), lezecké boty ( lezečky ), lano, magnezium (
maglajz ), jistící pomůcka a hlavně parťák, který vás bude jistit.
I když jsou v jiných městech lezecké stěny většinou volně
přístupné, naše stěna bude z důvodu bezpečnosti oplocena. Lidé,
kteří již mají s lezením zkušenosti a mají svoje vlastní vybavení
potřebné pro lezení, si budou moc na obecním úřadě, po zapsání

do návštěvní knihy půjčit klíče a budou moci lézt bez dozoru instruktora.
Bezpečnosti jsem věnoval velkou pozornost. I úplní začátečníci budou mít možnost, za pomoci
kvalifikovaných instruktorů, udělat první lezecké krůčky. Začátkem dalšího roku chceme
společně s Petrem Matouškem a Radkem Pavlinou založit horolezecký oddíl a tím umožnit
vám i vašim dětem okusit tak úžasný sport, jakým horolezectví zcela určitě je. V rámci
horolezeckého kroužku bude veškeré potřebné vybavení k lezení, k zapůjčení. Věříme, že tato
stěna bude využívanou atrakcí a pomůže dětem i dospělým trávit více času venku na našem
hřišti. Přejeme, aby horolezecká stěna přinesla spoustu příjemných a bezpečných zážitků. Šaman

ROZVOJ OBCE V DALŠÍCH LETECH

Chtěli bychom Vás informovat, jaké nápady, vize a možnosti se
rodí při diskuzích s občany ohledně rozvoje naší obce. Za
poslední roky, se udělalo plno věcí, které jen stručně zmíním.
Lávky a chodníky pro chodce maximálně zvýšily bezpečnost
občanů. Obec zmodernizovala dětské hřiště, opravila bývalou
hasičárnu, která nyní slouží jako zázemí pro kulturní a
sportovní akce, vybudovala a opravila silnice, zateplila a
opravila úřad, zrekonstruovala tenisový kurt, Bažantnici a
mnoho dalších věcí.
S právě dokončenou opravou Bažantnice bychom rádi tento
objekt propojili s areálem dětského hřiště, kolem této nové cesty
umístili cvičící prvky pro dospělé a vybudovali dráhu pro in
line bruslení.
Okolí Bažantnice bychom přeměnili na
odpočinkovou zónu s parkem a rybníčkem. Nyní jednáme o
odkupu pozemků s vlastníky dotčených parcel. Jednání dále
probíhají a věříme, že nás tito spoluobčané podpoří k vytvoření
celkového areálu. Chtěli bychom poděkovat Prskavcovým, kteří
nám přislíbili tyto pozemky darovat, čeho si nesmírně vážíme a

moc jim děkujeme. Většina dalších majitelů pozemků nám
slíbila pozemky odprodat a s jedním majitelem se obec bohužel
nemůže dohodnout vůbec. Nutno říct, že bez vlastnictví
pozemku, nelze o dotace žádat a záměr uskutečnit.
Stále řešíme pozemek před Obecním úřadem, který je ve
vlastnictví pana Bielka. Na tomto pozemku bychom rádi udělali
malou náves s kapličkou, která by tvořila střed obce a dala obci
nádech, který bude v této obci cítit dalších x set let. Myslíme si,
že je tento krok důležitý a bude v budoucnu oceněn našimi
dětmi a budoucími obyvateli Valů.
Dále obec koupila od paní Rottové podíl na pozemcích, které se
nachází v centru obce. Rádi bychom tyto pozemky zasíťovali a
udělali z nich vyhledávané místo pro klidné bydlení. I zde
budeme usilovat o čerpání dotací.
Věříme, že se nám tyto plány podaří naplnit a věříme v podporu
našich spoluobčanů, bez kterých nelze tyto věci realizovat. Je
třeba, abychom tahali za stejný konec a jak víme v jednotě je
síla!!!
Petr Filipčík

ODMĚNAZATŘÍDĚNÍODPADU MĚJTESVOJÍLAVIČKUVEVALECH

Společnost EKOKOM, a.s. informuje o množství odpadů z obalů,
které obec Valy vytřídila v období 01.04.  30.06.2017 a předala k
využití. V následujícím přehledu také uvádí výši odměny, kterou obec
za vytříděný odpad získala od společnosti EKOKOM, a.s. Odměna
celkem (zaokrouhleno) 17 901,00 Kč.
Z toho: Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za
obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z
obalů).
Papír 1,121 t
1 593,17 Kč
Plast 2,153 t
11 662,37 Kč
Sklo 1,122 t
1 199,64 Kč
Nápojový karton 0,039 t
169,65 Kč
Celkem 4,435 t
14 624,83 Kč
Odměna za zajištění
zpětného odběru 3 276,00 Kč. (odměna za zajištění míst zpětného
odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě). Díky dlouhodobé
spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKOKOM při rozvoji
systému třídění arecyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout
stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů České republiky.
Děkujeme. EKOKOM, a.s.

Při procházce obcí je plno krásných míst, kde stojí za to se
zastavit a odpočinout si. Napadlo mě, že by nebylo špatné
mít v obci více laviček, které by sloužily k posezení a
odpočinku. Rád bych touto cestou nabídl komukoli, aby
měl v obci tzv. svou lavičku. Tuto lavičku může zaplatit
kdokoli za sebe, rodina, spolek i případně více občanů.
Lavička by se umístila ve Valech a nesla by štítek
sponzora lavičky, který by byl na každé lavičce viditelně
umístěn. Pokud se Vám tento nápad zdá dobrý a chtěli
byste takto pomoci naší obci, prosím kontaktujte mě
mailem petr@gigamaster.cz nebo vedení obce. Petr Filipčík

ilustrační foto

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR VALÁČEK
Děti zakončily sezónu 2016/2017 účastí na benefičním koncertu „Láskou ke kočkám“, který na malé kolonádě u Ferdinandova
pramene v Mariánských Lázních pořádal v neděli 4. 6. 2017 kočičí útulek v Sokolově a spolek Živé Sokolovsko za podpory Města
Mariánské Lázně a Léčebných lázní Mariánské Lázně a.s..
Během letních prázdnin tentokrát zkoušky sboru nebyly a většina jeho členů spolu s některými dětmi z kytarové školičky se sešla
až na letním soustředění. Tentokrát jsme zavítali do kempu Amerika u Františkových Lázní. Počasí nám přálo, a tak jsme kromě
zpívání podnikli výlet třeba do nedaleké minizoo, dováděli jsme v Aquaforu a na multifunkčním hřišti pro všechny věkové
kategorie v nedalekém lázeňském městě. Samozřejmě jsme také pracovali a začali se věnovat nácviku chodských lidových písní na
naše vystoupení v Senátu.
Školní rok 2017/2018 a novou sezónu odstartoval Valáček už před koncem prázdnin vystoupením v Podlesí. Děti nejen zazpívaly,
ale i zatancovaly, seniorům z Německa, které sem v rámci
přeshraniční spolupráce pozvala starostka obce Dolní
Žandov Eliška Stránská.
A co nás v nové sezóně čeká? Již nyní máme pozvánky na
několik podzimních vystoupení pro seniory, čeká nás
vánoční zpívání koled a v novém roce nemálo velikonočních
představení. Sezóna pravděpodobně vyvrcholí květnovým
vystoupením ve Valdštejnských zahradách v rámci akce
pořádané Senátem ČR „Krojované slavnosti“. Na všechny
zmíněné akce se připravíme na našich soustředěních, to
nejbližší nás čeká už na konci října.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem podporovatelům naší činnosti, Karlovarskému
kraji, Obci Valy a Městu Mariánské Lázně za poskytnuté
dotace, rodičům za spolupráci, a především dětem za
skvělou práci. Více najdete na našich webových stránkách
www.valacek.webovky.cz
Andrea Kakašová

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S
NOC POKLADU

30.6. odpoledne, poslední pátek školního roku nastal úplně
nejsenzačnější začátek prázdnin – Noc pokladu. Děti si hned po
příchodu rozbalily v připraveném stanu karimatky a spacáky,
chvilku se přetahovaly, kdo s kým, ale brzo to vyřešily a vyběhly
ven. Chvíli se brouzdaly v potoce. Když se začala připravovat
večeře, dostaly škrabky a nože. Brzo byla oškrabaných brambor a
nakrájených oloupaných buřtů hromada.Tomáš Marval je naházel
do kotlíku a za chvíli gulášek spokojeně pobublával.
Pro děti byly připravené různé hry. Soutěžily v přenášení míčku
na lžičce, v lovu rybek, házení míčků a v přetahované. Když je hry
přestaly bavit, sesedly se kolem táboráku a střídaly povídání se
zpěvem.
Mezitím se setmělo. Trasa byla připravená a děti mohly vyrazit na
cestu za pokladem.
V nedalekém houští na ně číhal vlk. Ve tmě vypadal opravdu
strašidelně a nikdo nepoznal, že je to tatínek dvou malých
hledačů pokladu Jirka Bartůněk.
Cesta osvětlená pochodněmi vedla dál na louku. Bílá paní tam
hledala rozházené korále. Děti jí naštěstí pomohly sbírat, jinak by
tam byla dodnes. Za to jim poradila, kudy k pokladu. Hlídal ho
popletený skřítek. No hlídal! On by ho hlídal, kdyby věděl, kam
ho schoval. Jenže nevěděl. Tak ho děti musely najít. A ještě
musely vyluštit hádanku! Pak si za odměnu mohli z pokladu něco
málo odnést.
Z tak vysilující cesty byly děti unavené, ale přesto vydržely ve
stanu ještě nějakou dobu řádit. Ráno je čekala bohatá snídaně a
pak – celé prázdniny! Děkujeme všem pořadatelům.
jv

STRUNY NA TERASE POPÁTÉ

Rok uběhl jako voda a zase tu máme Struny. Zapomenout na ně bychom nemohli, ani kdybychom chtěli. Stálí návštěvníci se už
hodně dopředu zajímali, kdy a v kolik. Hlavně Pražáci, co jezdí s Láďou Krovinou. Ráďa dal dohromady kapely, s občerstvením
jsme mu trochu pomohli. Stavba stanu, stolů, lavic, pódia a pultu s občerstvením je pro pořadatele rutina. Zvukař Jarda a Pražáci
přijeli už v pátek, aby měli večer na aklimatizaci. V sobotu se celé dopoledne zvučilo a připravovalo. Po páté hodině pořadatelé
finišovali a účinkující ladili a zkoušeli nástroje. Před šestou nastoupili Valští vlci s Tomáškem. Zapívali hymnu Strun a přidali
několik písniček. Po nich zpívali Pavel (Kuba) a Bára Kubíčkovi a pak Báru vystřídal Radek Pavlina. Písničkář Radek Barcaba zahrál
několik vlastních skladeb, jedna z nich byla věnována jeho vnoučatům, která už pobíhala okolo. Prvním hostem byl už po
několikáté Láďa Krovina. Přestávku využila Andrea k tomu, aby Strunám
popřála k pátým narozeninám
a organizátorům předala
narozeninový
dort.
Následoval Cvrčkohraj se
zpěvačkou se skvělým hlasem
–
Andreou
Kakašovou.
Druhým
hostem
byla
bluegrassová
skupina
Plešbend. Na závěr si pak
zahráli všichni dohromady.
jv

VALSKÝ KLÁTILÁK ‐ 17. ROČNÍK

Nepříznivá předpověď počasí nevyděsila 85 závodníků. Většina přišla po deváté hodině, ale další se trousili až do startu. Tomáš
všem vysvětlil podmínky závodu a v deset hodin začali závodníci vybíhat na trať. Bylo mezi nimi hodně dětí a nejmladší,
dvouměsíční Kristýnka Henzlová projelo trať v kočárku. První překážkou byl průlez skruží pod železničním náspem. Naštěstí
pravá skruž byla poměrně suchá. Kdo prolezl, dostal razítko a mohl pokračovat. Následoval stoupák do kopce a pak už rovinka ke
granátu. Kdo hodil 5 z 5ti neměl trestné body, protože za každý nesplněný úkol byl jeden. Cesta vedla k padlému Králi smrků a
dále směrem na Kynžvart k hájence Hvězda. Před hájenkou čekala na závodníky vzduchovka. Děti střílely na tři větší terče, dospělí
na šest panáčků. Pak je fáborky zavedly okruhem zpět k trati k další, ale už ke kratší skruži a vesnicí k cíli na hřišti. Zatímco Keny,
Hanka a Šaman počítali body a vyhodnocovali umístění, mohli se závodníci posilnit. Dan Pavlina s Martinem Faměrou grilovali
klobásy a maso. Vyhlášení výsledků bylo v 16 hod. Každé z dětí dostalo medaili a dárek. Poháry si odnesly jen první tři. Za třetí
místo Adélka Hrdonková, za druhé Michal Petržel a na prvním místě stanul Adam Fajt. Z žen se na třetím místě umístila Klára
Becková, na druhém Lubomíra Hrdonková a na prvním Jana z Bolky. Basu piv, která náležela výherci třetího místa, dostal Petr
Placek, malý soudek za druhé místo Daniel Mrkvan a velký sud si odvalil Šaman. Výherci prvních až třetích míst si odnesli
medaile a poháry. Také dospělí, kteří se umístili na dalších
místech losovali dárky, tak nikdo neodešel s prázdnou.
Nejstarším účastníkem závodu byl
pan Rudolf Rybníček, který běžel už
několikátým rokem. Posledním byl
letos mimořádně někdo jiný než
známá trojice Křížek, Barcaba,
Faměra. Karlu Glöcknerovi to nedalo,
aby nešel udělat pár fotek padlého
Krále a nenasbíral pytel hub. Takže
mu ostatní utekli a na něj čekala výhra
za poslední místo. Po závodě, jako po
každé akci, následovala zábava s
kytarami a zpěvem. Závodu se
účastnilo 26 mužů, 28 žen a 31 dětí.
jv

ŽENY SLAVÍ 15 VÝROČÍ

Již 15.let se schází naše ženy na společném cvičení. Obdivuji je, že jim nadšení, se kterým začaly chodit, do této doby vydrželo.
Zajímavé je, že ani prázdniny pro ně nejsou překážkou.Naše ženy zde ovšem ne jenom cvičí. Vyměňují si rady s péčí o zahrádky,
předávají si recepty a mnoho jich jsme ochutnaly při oslavách narozenin, které se již staly tradicí. Zde je příklad, že ani věk není
překážkou, když se chce někdo hýbat a udělat něco pro své zdraví. Jsme zde totiž všech věkových skupin. Několik fotek je tím
důkazem.
Máli někdo splín,parta pomůže náladu zvednout. Nevyhýbáme se tomu, když mezi nás zavítají nové členky. Máteli chuť .....přijďte
se protáhnout. /úterý a čtvrtek od 18.00/Ještě PODĚKOVÁNÍ paní Věře Cikové, která nám
v červnu chtěla ukázat několik cviků nového cvičení "INFINITY" a už s námi zůstala.
Cvičení se nám moc líbí a je to velmi příjemné doplnění naší "KALANETIKY A CVIČENÍ
NA MÍČÍCH".
Děkuji za nápad, který přerostl
ve spolupráci a také vzájemné
přátelství. Všem přeji pevné
zdraví a ať si můžeme
předávat positivní energii i
nadále.
Yvona M.

Setkání "Zlatých obcí" v Sebranicích ‐ pokračování ze str. 1

OBĚD VZOO

Dvě děti, dva dospělí a oběd v zoo.
Děti řízek, my hotovku.
Rýže s omáčkou přišla na stůl první , děti se na ni vrhly i když si objednaly řízek.
V druhé hotovce skončila celá slánka, takže nic k jídlu. Chce, nechce  pouštíme se do řízku. Z druhé strany stolu se ozve ,, můžu
ochutnat ?!“ Řekněte, že ne...
A tak dětí vrací talíř se zbytky rýže a pouští se do řízků.
První, druhé, třetí sousto a jsou po obědě. Řízky se vrací na naší stranu. Před námi leží čtyři talíře se zbytkem obědů. Postupně si je
mezi sebou přehazujeme a dojídáme to, co po našich ratolestech zbylo.
Hanka Bugyiková
Kdo zná pořekadlo "po obědě jako po výprasku", tak dnes to platí doslova. Příště si bereme svačinu.

FOLKLORNÍFESTIVAL NAŠI SPORTOVCI REPREZENTUJÍVALY:

Od pátku byl v Mariánských Lázních
festival folklorních souboru. Krásné
vystoupení bylo v pátek v divadle.
Všem se moc líbil soubor ze
Slovenska a z Břeclavi. Ovšem krásné
vystoupení
bylo
i
souboru
MARJÁNEK z Mar.Lázní, do kterého
chodí i naše děti z Valů. Máme
šikovné děti. Několik fotek to
Yvona M.
potvrzuje.

DÁLE PŘIPRAVUJEME

JESENICKÝPŮLMARATON

19.8.2017 v 11 hod. vybíhali závodníci 6.ročníku Jesenického
půlmaratonu (21 km) z Červenohorského sedla pod
Pradědem v Jeseníkách. Mezi účastníky závodu byl také
Šaman a Maté, aby ukázali světu, jak se běhá ve Valech.
TomášŠaman doběhl 106tý s časem 2 hod.12 min. a ztrátou
41 min. PetrMaté byl 344tý, čas 3 hod., ztráta 1hod 29 min.
jv

KNIHOVNA

O PRÁZDNINÁCH PROŠLA CELÁ BUDOVA
14.10. ( sobota) – Havelské posvícení ve 20 hodin (Březí Vlk)
OBECNÍHO
ÚŘADU
REKONSTRUKCÍ.
10.11. (pátek) – Den seniorů v 17 hodin (Březí Vlk)
KNIHOVNA BYLA PŘESTĚHOVÁNA DO
2.12. (sobota) – Adventní věnce ve 14 hodin (obecní úřad)
PRVNÍHO PATRA DO BÝVALÉ KANCELÁŘE
3.12. (neděle) – Rozsvěcení vánočního stromu v 17 hod. STAROSTY OBCE.
zdobení v 16hod)
DOUFÁM, ŽE SE VÁM PO TAK DLOUHÉM
9.12. (sobota)  Mikulášská pro děti v 16 hodin
ODLOUČENÍ ZASTESKNE PO KNÍŽKÁCH A
26.12.(úterý) – Vánoční turnaj ve stolním tenisu v 10 hodin PŘÍJDETE MĚ NAVŠTÍVIT 29.9.2017.
PAK UŽ TADY PRO VÁS BUDU
(Březí Vlk)
KAŽDÝ PÁTEK OD 1617 HOD.
31.12.(sobota) Silvestr

Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

VAŠE KNIHOVNICE HANKA

:
paní Eva Votípková

pan Milan Bubanec

pan Slavomil Švinger

pan Miroslav ŽIŽKA

paní Květoslava Martincová

paní Rozália Bódiová

pan Václav Spurný

pan Josef Jirušek

Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost po poslední korektuře zodpovídá J. Vlková. Příspěvky můžete posílat na emailovou adresu:
valskenovinky@seznam.cz nebo do schránky na Obecní úřad Valy – označit obálku: „Valské novinky – Jana Vlková"

