Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 31, pod reg. zn. E 19845

Činnost zastupitelstva v roce 2017 byla směrována, tak, jak jsme se
usnesli, tedy dvěma směry. Především řešením problémů, které život na
vesnici přináší se zaměřením na vzhled obce a životní prostředí, dále ve
společenském děním v obci.
Stavební ruch neměl být o nic menší než loni, pro letošní rok jsme měli
připraveny celkem tři větší úkoly. Vyměnit a zmodernizovat prvky na
dětském hřišti, opravit přízemní prostory v budově OÚ a
zrekonstruovat část komunikace v ulici Na Šancích.
Již při akci Obnova a údržba OÚ nám bylo jasné, že firmy na trhu práce
mají v letošním roce velkou nabídku práce a budou si vybírat zakázky
větší, s vyšším rozpočtem. Na realizaci projektu údržby OÚ jsme
oslovili deset firem. Do výběrového řízení se nám přihlásila pouze jedna
a ta nakonec výběrové řízení vyhrála. Práce provedené firmou Hotel
servis Mariánské Lázně s.r.o. proběhly v prázdninovém období velice
rychle a kvalitně. Vyúčtování akce je kompletně zpracováno. Celkové
náklady díla ve výši 536 840,Kč jsou uhrazeny. Na realizaci nám byla
poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru
regionálního rozvoje ve výši 170 000,Kč. Dnes jsou v přízemí budovy
OÚ umístěny kanceláře pro výkon veřejné správy, knihovna byla
přestěhována do prvního nadzemního podlaží a získala tak důstojné
prostory pro svou činnost. První povedená akce v letošním roce.
S výběrem zhotovitele druhé akce, jíž byla rekonstrukce části ulice Na
Šancích, jsme tak úspěšní nebyli. V jarních měsících jsme oslovili firmy
za účelem realizovat tuto opravu, žádná neprojevila zájem o tak malou
zakázku, v ceně 573 868,Kč včetně DPH. To se nám tedy nepovedlo, byť
ne úplně naši vinou, ale v současné době pracujeme na zpracování
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj tak, abychom
usilovali o vyhlášení výběrového řízení již v lednu 2018. Jsem
přesvědčen, že v roce 2018 obyvatelé této části ulice už budou jezdit ke
svým domovům po opravené komunikaci.
Obnova a doplnění dětského hřiště ve Valech byl posledním větším
projektem, který jsme měli realizovat v roce 2017. Do výběrového řízení
se o zakázku ve výši 1 564 649,Kč přihlásily tři firmy ze čtyř
oslovených. Komise při výběru jednu firmu vyřadila z důvodu
neúplného zpracování nabídky dle zadávací dokumentace. Vítězem
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řízení se stala firma TR ANTOŠ s.r.o. se Sídlem v Turnově. Sjednaná
cena 1 241 087,Kč, zahrnovala celé provedení díla včetně dopravy,
montáže a likvidace veškerého odpadu, který činností zhotovitele
vznikl. Přes veškeré nedostatky vzniklé realizací projektu, se nakonec
dílo podařilo předat v termínu tak, jak bylo požadováno v zadávací
dokumentaci. Na lezecké stěně pokračují práce spojené jen se stavbou
tras, které v zadávací dokumentaci nebyly započteny. Úpravy
jednotlivých cest probíhají pod kontrolou Tomáše Podzimka , jsou
hrazeny ze sponzorských darů a realizované z osobního času jeho
přátel. Obec získala na projekt dotaci ve výši 992 869,Kč z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova od Ministerstva pro místní rozvoj. V
roce 2016 jsme obdrželi sponzorský dar na výstavbu lezecké stěny v
hodnotě 350 000,Kč. Celkově tedy 1 342 869,Kč. Vzhledem k
peněžnímu daru obci se dá říci, že jsme na této akci ještě ušetřili plných
101 782,Kč a to je dobrý výsledek. Se zahájením provozu počítáme v
jarních měsících roku 2018, za přítomnosti a kontroly instruktorů
Tomáše Podzimka, Petra Matouška a Tomáše Matějky. A dle
dosavadních ohlasů a zájmu veřejnosti věřím, že na lezecké stěně tito
instruktoři vychovají řadu sportovců, kteří raději protáhnou svá těla,
než by je hrbila doma u počítače. Přeji všem lezcům, ať jim to ve zdraví
pěkně a pohodově leze.
Nezabývali jsme se však jen těmito projekty, ale byla prováděna i běžná
údržba komunikací a chodníků jak v letním období tak v zimním, tedy
sekání trávy na pozemcích ve vlastnictví obce, drobné opravy a nátěry,
úklid sněhu atd.
Společenské dění v obci jsme chtěli udržet na stejné úrovni, jako v roce
předešlém, kdy jsme byli oceněni zlatou stuhou v soutěži Vesnice roku.
Ono pořádat akce pro děti či seniory, které nejsou úplně vyhledávané a
přesto vyžadují daleko větší přípravu, hodně času a přitom finanční zisk
je nulový či minimální, je velmi složité. Obě věkové kategorie si však
pozornost zaslouží. U dětí podporují jejich rozvoj, získávání
sebedůvěry, umění pohybovat se na veřejnosti a snad i trochu té fyzické
zdatnosti. Na dříve narozené bychom neměli zapomínat, měla by to být
naše morální povinnost poděkovat jim za jejich dosavadní činnost pro
společnost a za výchovu potomků. Z počtu přibližně dvaceti kulturních
akci, které v letošním roce obec ve spolupráci s
centrem pro volný čas uspořádala, si každá
věková kategorie našla svůj program, který jí
nejvíce obohatil. Těší nás zájem veřejnosti o
tato společenská, kulturní či sportovní setkání,
je vidět, že se veřejnost chce a umí bavit, Aby
tomu tak bylo i v budoucnosti, musíme dát
prostor novým nápadům, přidat více úsilí v
propagaci i přípravě. Takto jednoduše bych
shrnul podstatné události pomalu již
uplynulého roku. Děkuji všem, kteří se aktivně
podíleli na činnosti v obci, nelze je všechny
jmenovat, neboť je pomocníků dost a nechtěl
bych na někoho zapomenout. Ať rok
nastávající přinese všem jen samé příjemné
zážitky a udržuje pevné zdraví.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál
šťastné a veselé vánoční svátky, aby byly
obdobím míru, a přejme si všichni společně,
aby rok 2018 byl rokem dobrým, úspěšným a
radostným.

starosta obce

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Zastupitelstvo obce Valy schválilo rozpočtové opatření č.3/2017
a č.4/2017. V souvislosti s vývojem hospodaření obce se
přesunují a navyšují některé položky v paragrafech rozpočtu
roku 2017. Rozpočtová opatření projednal Finanční výbor a
doporučil je ke schválení ZO. Všichni přítomní zastupitelé se
seznámili s jednotlivými položkami.
PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA
Podle zákona č. 250/2000 Sb. § 13 o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a zákona o obcích č. 128/2000 Sb., neníli
schválen rozpočet obce na příslušný rozpočtový rok tzn. rok
2018 před 1. 1. 2018, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době
do schválení rozpočtu pro rok 2018 pravidly rozpočtového
provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria na období 1. 1. –
31. 3. 2018 projednal finanční výbor Zastupitelstva obce Valy a
doporučil ZO tato pravidla schválit. Přítomní se s pravidly
seznámili. Připomínky nebyly vzneseny. ZO Valy schválilo
Pravidla rozpočtového provizória obce Valy na období 1. 1. 2018
– 31. 3. 2018 na zabezpečení nutných výdajů, spojených se
zabezpečením chodu obce a plněním závazků v měsíční výši
max. 1/12 skutečného plnění roku 2017 schválilo rozpočtové
provizorium na rok 2018.
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 20182020
byl dne 29. 11. 2017 projednán finančním výborem zastupitelstva
obce a doporučen ke schválení. Přítomní se seznámili s
jednotlivými položkami. K bodu nebyly žádné připomínky. ZO
Valy rozpočtový výhled schválilo.
ZPRÁVA Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017.
Dne 16. 10. 2017 proběhlo na Obecním úřadě Valy dílčí přezkoumání
hospodaření obce Valy v roce 2017. Nebyly shledány žádné chyby a
nedostatky. S obsahem Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Valy ze dne 16. 10. 2017 se přítomní seznámili. ZO Valy vzalo
tuto informaci na vědomí.
PLÁN JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VALY
Pro časovou vytíženost některých zastupitelů navrhuje
předsedající uskutečnit zasedání Zastupitelstva obce Valy 1x za
dva měsíce a předložil zastupitelům návrh plánu zasedání ZO v
roce 2018. Přítomní se s plánem seznámili a tento plán zasedání
ZO pro rok 2018 schválili.
ŽÁDOST O ULOŽENÍ SEDIMENTU
Obec Valy obdržela žádost od společnosti AZ CONSULT spol. s
r.o. o uložení sedimentu vytěženého z Vodního díla Mariánské
Lázně. Starosta navrhl této žádosti nevyhovět, neboť v obci se
nenachází žádná vhodná lokalita pro uložení. Nebyly žádné
protinávrhy ani připomínky. ZO podpořilo starostův návrh o
uložení sedimentu na území obce a a žádosti nevyhovělo.
PRONÁJEM POZEMKU
Na minulém zasedání ZO dne 4.9.2017 byla projednána žádost o
pronájem pozemku p.č. 437/16 paní Marii Motzbäuchlové.
Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. K tomuto nebyly
doručeny žádné připomínky ani jiné návrhy. Cena pronájmu
pozemku je stanovena jako cena v místě obvyklá ve výši 2,50
Kč/m2. Zastupitelstvo obce Valy pronájem části této pozemkové
parcely o výměře 90,3m2 schválilo.
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE VALECH
Akce „Obnova a doplnění dětského hřiště ve Valech“ je
dokončena.
OPRAVA A ÚDRŽBA OÚ VALY
Akce je hotova a proběhlo závěrečné vyúčtování.
POZEMKY SLUNEČNÍ ULICE
Proběhlo jednání se spoluvlastníky pozemků, koupených obcí na
konci loňského roku. Účelem jednání byla dohoda o rozdělení
pozemků tak, aby každý stávající spoluvlastník byl do budoucna
výlučným vlastníkem jednotlivých pozemků, se kterými bude
možno nakládat. Aby byly všechny jednotlivé pozemky po

rozdělení přístupné, bude třeba vybudovat místní komunikaci.
Starosta předložil přítomným návrh na rozdělení pozemků
spolu s kalkulací na všechny s tím související práce od
projektové společnosti UNIART Mariánské Lázně. Průběh
dalšího jednání můžete sledovat v březnovém vydání novinek.
KOUPĚ POZEMKŮ U BAŽANTNICE
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Pozemky se kupují za cenu 60,Kč/ m2. Záměr koupě byl
vyvěšen na úřední desce od 16. 11. 2017 do 4. 12. 2017. Nebyly
žádné připomínky. ZO koupi schválilo a pověřilo starostu obce
podpisem smlouvy.
KOUPĚ POZEMKU PŘED OÚ
Koupě tohoto pozemku byla již jednou projednávána za účelem
vybudování návsi, kterou obec nemá. Majitel pozemku v roce
2015 navrhl odkup za 986 tisíc korun. Dnes je stanovena konečná
cena pozemku na 800 tisíc korun. Cena za metr čtvereční tedy
vychází na 690, Kč. Kupní cenu je možné uhradit najednou,
nebo dle splátkového kalendáře, kterou prodávající sám navrhl.
Pozemek je určen k zástavbě. Obec si na pozemku může
vybudovat zázemí, které potřebuje ke své činnosti (údržba obce
původně plánováno v územním plánu platném do roku 2015 –
pozemek prodán před rokem 2011) a také jej využít k
vybudování návsi, která by pozvedla vzhled a prestiž obce.
(Doporučováno architekty i návštěvníky obce). Dalším důvodem
ke koupi je problém s umístěním kanalizace, která vede přes
tento pozemek. Minulá zastupitelstva opomněla zřídit věcné
břemeno a teď jej majitel již podepsat nechce. Jedinou schůdnou
možností vyřešit tento problém je koupě pozemku,tak aby se
obec stala majitelem pozemku. Záměr koupě pozemkové parcely
p. č. 125/9 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní byl vyvěšen na
úřední desce od 16. 11. 2017 do 4. 12. 2017 a nebyly vzneseny
žádné připomínky ani dotazy. ZO Valy schválilo koupi
pozemkové parcely č. 125/9 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní o
celkové výměře 1 159 m2 za celkovou cenu 800 000, Kč
(690,25/m2) a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
PRODEJ VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Zastupitelstvu byl předložen návrh Kupní smlouvy od
společnosti CHEVAK Cheb a.s.. Předmětem smlouvy je koupě
vodohospodářského zařízení, které vzniklo realizací akce
„Kanalizační řady včetně čerpací stanice odpadních vod a
výtlačného řadu v obci Valy uloženého na p. p. č. 19/6, 19/5,
19/8, 19/4, 19/3, 19/12, 19/2, 21/5, 21/3, 22/1, 21/2, 125/6,
521, 517, 562, 78/1, 614, 110/2, 524/1, 524/2, 538, 115, 125/1,
562/2, 518, 140/1, 532/1, 57/3, 528, 531, 151, 150/1, 85, 70, 74,
69, 73, 519, 196/1, 197/13, 531, 137, 53 8, 179/1, 510/1, 517,
508/3, 515/1, 49, 522/2, 63/27, 563/1, 179/29 a 179/4“, se všemi
právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, za
dohodnutou kupní cenu 2 700 000 Kč do vlastnictví kupujícího.
Doplatek ve výši 308,50 Kč bude převeden na účet
prodávajícího. Veškeré podklady a smluvní dokumentace byly
předány k prostudování advokátce, která konstatovala, že v celé
věci převodu neshledala žádné právní nedostatky. Záměr obce
byl zveřejněn na úřední desce od 9. 5. 2017 do 25. 5. 2017.
ZO Valy schválilo uzavření této Kupní smlouvy na základě
smlouvy uzavřené v roce 2002 mezi obcí Valy, (prodávající)
Pokračování na straně 3.
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a společností CHEVAK Cheb,a.s.. Podpisem smlouvy byl
pověřen starosta obce.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
ZO Valy schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Valy Českému svazu včelařů, z.s., základní organici Mariánské
Lázně, ve výši 3 000, Kč na ozdravná opatření při chovu včel pro
rok 2018. K položkám patří náklady na léčiva, diagnostiku a obnovu
prostředků ovlivňujících zdravotní stav včelstvech a pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK STŘEDISKU VÍTEČEK
Zastupitelstvo obce Valy schválilo poskytnutí o finančního
příspěvku ve výši 5.000, Kč organizaci „Středisko Víteček“ se sídlem
Plánská 270, Černošín, která se zabývá poskytováním služby
denního stacionáře pro děti a dospělé se zdravotním postižením a
sociálně terapeutických dílen pro dospělé s postižením. Ve středisku
je i Základní speciální škola pro potřeby uživatelů služeb denního
stacionáře „Střediska Víteček“.
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP KNIH
Městská knihovna Cheb Obci byla doručena žádost o finanční
příspěvek na nákup knih pro Obecní knihovnu v obci Valy.
Předsedající navrhl příspěvek ve výši 1 000,Kč. ZO Valy
příspěvek schválilo.
INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Pro provedení inventury majetku Obce Valy k 31. 12. 2017 bylo třeba
jmenovat členy inventarizační komise. Návrženi byli pan Ing. Petra
Hrouda (člen ZO), pan Jaroslav Bém (zaměstnanec), paní Jiřina
Musilová (člen FV), pan Miroslav Kakaš (člen KV) a paní Marie
Vávrová (občan). Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky. ZO
Valy schválilo inventarizační komisi k provedení inventury ve výše
uvedeném složení. Zároveň schválilo plán inventur pro rok 2017.
VEČERNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě, ve
které se Městská Doprava Mariánské Lázně, s. r. o. zavazuje
zabezpečit osobní linkovou dopravu autobusy v objednaném
rozsahu. Týká se večerního spoje na lince č. 417 016. z M.L. do Valů a
zpět. Celková výše náhrad činí 49 139, Kč splatných ve dvou
obdobích. Částka je vyšší oproti předešlému roku 2017 o 983, Kč. ZO
Valy schválilo prodloužení této smlouvy. Podpisem smlouvy byl
pověřen starosta obce.
UŽITÍ ZNAKU OBCE VALY
Na dětském hřišti proběhnou v jarních měsících dokončovací práce na
finální podobě lezecké stěny. Na zadní stěně směrem do obce by měl být
vyobrazen obecní znak. Žádné připomínky nebyly. ZO Valy schvaluje
užití obecního znaku na lezeckou stěnu, která je umístěna na dětském
hřišti ve Valech.

ZAPŮJČENÍ STARÉHO PC
Pro práci referentky byl pořízen nový PC. Původní PC je stále
schopný provozu, proto starosta navrhl jeho zapůjčení z. s.
Centrum pro volný čas, kterému byla v 1. patře Obecního úřadu
vyčleněna kancelář pro činnost. Nebyly žádné připomínky. ZO
návrh schválilo.
DOPLNĚNÍ SVĚTEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Na základě opakujících se připomínek ze strany občanů navrhl
starosta zajistit veřejné osvětlení v ulici Větrná a doplnění
stávajícího vedení VO o svítidla v Borové ulici u Pavlinů a v
Kynžvartské ulici u paní Gézové. Další připomínky k bodu
nebyly.
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE PRO CHEVAK
Starosta informoval přítomné o vývoji příprav podkladů pro
vybudování přístupové cesty pro CHEVAK k přečerpávací
stanici. Předložil dokumentaci zpracovanou panem Jelínkem s
rozpočtem na stavbu. Pro velké předpokládané náklady na
stavbu bude ještě hledáno jiné řešení. ZO Valy tyto informace
vzalo na vědomí.

Dne 1.12. jsme se ženami z našeho cvičení navštívily divadlo v Mar. Lázních. Bylo to vlastně dárkem od "Občanského sdružení" k
našemu 15. výročí, co se scházíme. Tímo také děkujeme za poskytnutou finanční hotovost. Kus, který se hrál, byla "POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA" podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka. Nastudovali herci divadla "NA JEZERCE" s Janem Hrušinským a jeho
kolegy. Herci předvedli úžasný výkon při kterém jsme se všichni velmi nasmáli. Dámy byly krásně oblečené a nalíčené a moc jim to
slušelo. Prostě zase trochu jinak než ve sportovním a na míčích. Všem se nám to moc líbilo a věříme, že si to příští rok opět
zopakujeme a ne až za 15 let.
za cvičenky Yvona M.

Již v loňském roce jsem otevřela Kytarovou školičku pro děti. Nápad vznikl na základě dotazů rodičů, zda bych jejich dítě nenaučila pár
akordů na kytaru. V ZUŠ se děti sice učí zahrát krásné skladby z notového zápisu, ale ony by raději hrály písničky u táboráku. S tak velkým
zájmem, jaký se dostavil, jsem vůbec nepočítala. V tomto školním roce je kroužek již
dvakrát týdně a navštěvuje jej 6 dětí pokračujících z loňska jako mírně pokročilí a 8
úplných začátečníků. A nejsou to jen Valáci.
Ve čtvrtek 6. října 2017 byl zahájen první schůzkou kroužek VAŘENÍčko. Kapacita
byla omezena nejen kvůli velikosti kuchyně v bažantnici, ale především kvůli
bezpečnosti dětí. Přestože jsem původně měla v úmyslu přijmout maximálně 6 dětí,
nakonec jich pro velký zájem na kroužek dochází osm. Další jsem bohužel již musela
odmítnout. Do bažantnice byl obcí nejen pro tyto účely zakoupen sporák. Druhý
jsem pro děti pořídíla z vlastních prostředků, neboť pro takové množství dětí je
jeden sporák nedostačující. Děti se na kroužku učí nejen připravovat pokrmy podle
receptů od předkrmů přes polévky, hlavní jídla až po dezerty, ale také správnému
chování a bezpečnosti v kuchyni. Ráda vidím, s jakých nadšením přicházejí na
každou další schůzku a jsem ráda, že je vaření baví.

Touto cestou bych chtěla poděkovat rodinám dětí za pomoc s vybavením kuchyně.
Rodině Votípkových velmi děkuji za výrobu dřevěných prkének. A v neposlední
řadě děkuji zastupitelům obce Valy, kteří schválili využívání bažantnice a zasedací
místnosti OÚ pro mimoškolní aktivity.
Andrea Kakašová

O podzimních prázdninách ve dnech 25.  28. 10. 2017 jsme odjeli na podzimní
soustředění. Tentokrát jsme zavítali do areálu Škola v přírodě Sklárna nedaleko
Žihle. Kromě zpívání jsme si užili spoustu her, nechyběla ani
procházka po místní přírodě a „něco extra“. Tentokrát na nás
čekalo lanové centrum a laser game. Cestou domů mě děti
dojaly, když těstě před příjezdem do Valů začaly samy
spontánně zpívat jednu z písniček, které jsme na soustředění
nacvičovali. Vánoční vystoupení jsem letos domluvila jen tři,
aby si děti odpočinuly. Čeká nás totiž náročné jaro!
Děkuji za poskytnuté dotace na činnost sboru v roce 2017 Obci
Valy, Karlovarskému kraji a Městu Mariánské Lázně.
Andrea Kakašová
www.valacek.webovky.cz

Zvát občany na večerní oslavu je docela rachota. Domů, které musí
krojované páry navštívit od začátků posvícení, téměř dvojnásobně
přibylo. Někteří z obyvatel připraví pohoštění a chtějí, aby bylo
minimálně ochutnáno. Pro zvoucí je to pocta, jsouli pohoštěni, ale už
ve třetí domácnosti kapacita jejich žaludků nestačí. Ale aspoň jeden z
nich musí maličko ochutnat. Vypije se i štamprlička. Preferováno je
víno, protože by málokdo vydržel až večer do hospody. U Šmolíků se
většinou staví na kafe a krojovaní se jdou trochu ohřát, protože na
svatého Havla málokdy bývá teplo, a i když se podvlečou a tancují,
přesto mnohdy zima zalézá za nehty. Cestou se vybere něco do
tomboly a koláče na dámskou volenku. Tentokrát neměli kočár,
protože koníci nebyli volní, tak se vybrané dary a koláče (a že jich
bylo) vozily do hospody autem. Nevím, jak se skupině podařilo přijít
do hospody včas, ale starý dobrý zvyk, že chlapce na večeři pozvala
matka děvčete, se kterým chodil po vesnici, se určitě nedodržel. K
večerní zábavě hrála Lázeňská pětka – jejím základem jsou členové
Barevné hudby, na niž se tanečníci obzvlášť těší, protože má široký a
líbivý repertoár. Bohatou tombolu připravila Yvona Marvalová a
všichni ocenili systém, jakým byla provedena. Hned po koupi každý
věděl, co vyhrál a zábava nebyla přerušena losováním. Na stolech
byly seznamy čísel s popisem výhry a co bylo nejlepší  vyhrávaly
všechny lístky. Při dámské volence se prodaly všechny koláče (byly
totiž výborné) a zábava končila v pozdních hodinách.
Posvícení (svěcení kostela) se vyvinulo z pohanského obyčeje
oslavovat šťastnou sklizeň a příchod zimy. Zračil se v radovánkách,
pečení koláčů. Místními specialitami jsou hnětynky (většinou v jižních
Čechách), taneční zábavy a průvody s maskami. V některých
regionech při této slavnosti figurují i zvířata jako beran, houser, kačer
nebo kohout, která bývala dříve nezřídka zabita. Patrně to byl přežitek
krvavých obětí z pohanského období. Dnes už je takovéto stínání
zakázáno, ale někde dosud při hodech berana vodí nebo "soudí"
(Slovácko, Horácko). Císař Josef II. chtěl omezil nadpočet posvícení
(slavily se v každé vesnici na výročí svěcení místního kostela), tak
ustanovil obecně posvícení císařské na neděli po sv. Havle 14.10.
I když u nás kostel nemáme, posvícení slavíme a z praktických
důvodů jsme ho přesunuli z neděle na sobotu.
Krojované páry: Petr Matoušek Zlatka Horníková, Jana Zítková(z
Bolky) Petr Sýkora, Kamila Fialová  Miloš Satrapa, Tomáš Podzimek
 Hanka Kalinová(Podzimková), Radek Pavlina Eliška Chadimová,
Vítek Barcaba, Martin Faměra. Hudba: harmonikář , Vozembouch
Petr Matoušek, Valcha  Tomáš Podzimek.
jv

10.11. v 17 hod. se  už ani nevím po kolikáté  setkali valští senioři se zástupci obce. U vchodu seniory čekali zastupitelé spolu s
předsedkyní CPVČ Marií Stretzovou. Po uvítání panem starostou Vlkem navodil příjemnou atmosféru dětský pěvecký sbor
Valáček pod vedením Andrey Kakašové a po něm vystoupila taneční skupina s country tanci. Následovala večeře a po ní volná
jv
zábava. K tanci i poslechu pak hrál až do konce večera dýdžej.

V neděli 29.10. se prohnala
vesnicí
vichřice
Hewart.
Zkoušela svou sílu na všem, co
se jí postavilo do cesty. Poprala
se se stromy, u nás na zahradě
vyvrátila jablůňku a v ulici Na
Šancích shodila strom na
elektrické vedení. Vesnice se
ocitla bez proudu. Toho dne
odpoledne se na úřadě sešla
strašidla ke každoročnímu reji.
Přemýšleli jsme, jestli Andrea
akci zruší, ale zdálo se, že se jí
příšeří, které se později změnilo
ve tmu, hodilo do krámu. Všude
rozestavěla svíčky ve velkých
sklenicích a v podstatě elektřinu
ke
svému
čarování
nepotřebovala. S dětmi v
halloweenských
kostýmech
vyřezali strašidelné dýňové
lucerny ještě za zbytků denního
světla a pokračovali při
svíčkách.
Strašidelnou
atmosféru
dokreslovala
výzdoba, kterou má Andrea vždy perfektní. Děti sice nezůstávaly v zasedačce přes
noc, ale jeden hodně strašidelný úkol je čekal. Musely samy sejít do sklepa, po
strašidelně (a přesto dostatečně) osvětlených schodech. Na důkaz provedeného
úkolu se na konci schodů zapsaly do knihy a z truhlice vyzvedly něco z pokladu.
jv
Potom už je čekaly jen obvyklé hry, než se rozeběhly domů.

Několik dní před sobotou předcházející první adventní neděli jsme oslovili paní Věrku Hroudovou, zda by pomohla Marušce
Šmolíkové při organizaci výroby adventních věnců, akci, která se koná už několik let ve stejnou dobu. Věrka, i takto na poslední
chvíli, přichystala vše potřebné, nezapomněla ani na svařené víno pro dospělé a čaj pro děti.
Ve 14 hodin se ve vyzdobené zasedačce OÚ sešlo osm dospělých a devět dětí, což bylo tak akorát, aby se všichni vešli ke stolu. Svou
práci odvedli zodpovědně. Věrka sem tam pomohla radou nebo skutkem, ale proto jsme si jí pozvali. Výtvory byly opět velice
pěkné. V této chvíli jsou ozdobou některých stolů a dveří v obci. S úklidem pomohly přítomné ženy a kolem šesté se rozešly se
svými výrobky domů.
jv

Ve čtvrtek napadlo trochu sněhu a do neděle se teplota držela pod nulou. V neděli 3.12. k večeru však mráz trochu povolil. I tak
jsme předem litovali zpěváčky i jejich kytarový a houslový doprovod, protože v mrazu se špatně zpívá i hraje. V 16 hodin přišla na
hřiště první vlaštovka – Michalka Andrejková, která se těšila na zdobení stromu. Brzo k ní přibyly další děti a za pomoci paní
Šmolíkové, Vargové a Vávrové se pustily do práce. Chvilku po páté hodině
odpolední přivítal pan starosta všechny přítomné krátkým projevem a vzápětí se
rozsvítila světla nejen na stromě, ale i v lezecké stěně, kde se skrýval slaměný betlém.
Vánoční náladu dokreslily děti z Valáčku pod vedením Andrey Kakašové. Zazpívaly
moc pěkně koledy a několik
vánočních písniček. Na kytaru je
doprovázel Míra Kakaš a na
housle Jana Šalyová. Nechybělo
cukroví valských hospodyněk
(kterým za ně děkujeme),
svařené víno, teplá medovina a
jv
pro děti punč.

Asi tři týdny před prvním adventem dostala Andrea úplně super nápad! Uděláme valským Vánoční překvapení! Pan Vlk oslovil
mě, Hanku Smetákovou a Janu Fajtovou a od pana Potůčka sehnal slámu (snad celý valník). Domluvili jsme se, že výrobě věnujeme
celý den. Nemohli jsme zasvětit více lidí, protože to už by nebylo překvapení. Ale aspoň jsme vymámili od paní Musilové stará
prostěradla. Obarvením a ušitím vzniklo oblečení pro postavy v životní velikosti. Andrea s Janou a Hankou už od devíti ráno
omotávaly kostry vyrobené Quidem, Mirou Kakašem a Karlem Smetákem slámou. Já jsem se k nim připojila později. Pracovalo se i
přes oběd. Strčily jsme do trouby vlastní kuřecí stehna i pro kluky (Radka, Míru, Karla, Pavla a Quidu), kteří na hřišti upínali strom
do stojanu, natahovali kabely na osvětlení stromu a Betléma a zdobili vršek stromu, kam děti nedosáhnou ani ze žebříku.
Odpoledne jsem ještě odběhla vyfotit výrobu věnců a k večeru kluci převezli Betlém na multikáře a naaranžovali do stěny. Ještě pár
jv
fotek a běželi jsme domů.

Nemůžeme se divit, že si na Valské děti udělal Mikuláš čas až v sobotu 9.12, když toho mají nahoře tolik. Zato se domluvil se
svatým Petrem, aby dolů vysypal něco sněhu a děti tím zabavil. Je pravda, že na smluveném místě jich před pátou běhal celý houf.
Nezbývalo než zavolat Mikuláše. Vynořil se s Andělem z oblaku, ve kterém sestoupil na zem a za doprovodu hudby a rachotu
čertovských řetězů přišel mezi děti. Letos byl dobře naladěn, velkoryse odpouštěl dětem jejich hříšky, jen je malinko napomenul a
připomněl jim, že na ně seshora dobře vidí. Čerti marně kroužili okolo a chrastili řetězy. Nikdo z dětí peklu nepropadl. Příjemnou
předvánoční atmosféru doplňoval svit loučí a ohně, vůně svařeného vína, horké medoviny a punče pro děti. Přesto mrazík zalézal
jv
za nehty hlavně rodičům, kteří neřádili na herních prvcích, a proto zahnali děti domů hned po nadílce.

Příjemná Vánoční atmosféra a občerstvení Vám vyplní čas čekání.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
26.12.2017 v 10 hodin Vánoční turnaj ve
stolním tenisu v hostinci U Březího vlka
31.12.(sobota) Silvestr
24.2. (sobota)  Maškarní pro děti v 15 hod.
Maškarní pro dospělé ve 20 hod.hraje
Kocovina(Březí Vlk)
Podrobnosti o čase a místě konání včas upřesníme

OTEVÍRACÍ DOBA DO
KONCE ROKU: PÁTEK 15.12.
A 18.12 OD 1617 HOD.
PO NOVÉM ROCE: KAŽDÝ
PÁTEK 1618 HOD.

Kessler Leo  Operace Hess
Ian Frazier  Deník sprosté matky
Wilkins A. Kelli  Vikingová čarodějka
Tamara Mc Kinley  Příslib naděje

DĚTSKÉ :
Henri Loevenbruck  Syn lovce Vlků
Henri Loevenbruck  Noc vlčice
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ:
Podivné vraždění  české detektivní Henri Loevenbruck 
Válka Vlků
povídky
Amy Gentryová  Dcera někoho Henri Loevenbruck 
Vlčice a dívka
jiného
Karel May  Vinnetou

:
paní Žižková Vlasta

pan Kocourek Josef

pan Vacek Václav

paní Laffarová Hana

paní Pocová Blanka

pan Vargová Mária

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"

