Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 32, pod reg. zn. E 19845

dne: 26.3.2018

PROJEKT „ŽIVÉ POHRANIČÍ“ ODSTARTOVAL
VÍTÁNÍM JARA VE VALECH.

V neděli dne 18. března 2018 se v obci Valy uskutečnila první společná akce realizovaná v rámci českobavorského projektu „Živé
pohraničí“. Projekt je spolufinancován z Dispozičního fondu Euregia Egrensis, respektive z programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Bavorského místostarostu pana Schönera s doprovodem osobně
přivítal pan starosta Vlk, prezentoval historii obce a její aktivity v posledních letech (investice, spolkový a společenský život,
získaná ocenění, a další). Diskutovaným tématem bylo „umění se dřevem“. Obec Valy má strom ve znaku a do loňského roku se
zde nacházel i Král smrků. Bavorská strana má k lesům rovněž velice pozitivní vztah (tradiční zpívání koled v lese). Umění
zpracování dřeva se odráží i v architektuře. Dodnes jsou obdivované krásné roubenky typické pro Poohří (Egerland) a dřevo se
využívá i současné architektuře. Bavorská delegace se zúčastnila loučení se zimou a vynášení Morény. Sraz účastníků byl
u bažantnice, kde krásně zazpívaly děti z Valáčku. Průvod pak prošel obcí až k potoku, kde děvčata v krojích hodila Morénu do
potoka. Pro bavorské účastníky se jednalo o něco úplně nového. Tento pohanský zvyk neznali. Akce byla zakončena malým
občerstvením. Přes mrazivé počasí byla účast hojná a akce se zdařila. Bavorská strana se těší na spolupráci a další akce ve Valech
Mgr. Richard Štěpánovský  projektový manažer
i v Mähringu.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018

Jaro už vystrkuje své první růžky a my bychom Vás, čtenáře Valských novinek, chtěli seznámit s připravovanými akcemi pro
letošní rok. Zapsaný spolek „Centrum pro volný čas“ přebral opět záštitu nad všemi sportovními a kulturními akcemi, které budou
probíhat v obci po celý rok. Obec bude spolku pomáhat materiálovým vybavením a pokud to půjde i finančním příspěvkem. Za
vše, co pro veřejnou činnost spolek dokáže zorganizovat, jim patří, velké děkuji.
Dobrých zkušeností, kontaktů a přátel není nikdy dost. Obec Valy se tak rozhodla více spolupracovat i se sousedním Bavorskem,
což přináší potenciál i do budoucna. V programovém období EU 2021 – 2027 by měly být nadále podporovány zejména
přeshraniční dotační tituly. V roce 2017 byly navázány kontakty s nedalekou obcí Mähring. Společné náměty vyústily k podání
žádosti o dotaci na realizaci společného malého projektu „Živé pohraničí“. Dotace byla poskytnuta z Dispozičního fondu Euregia
Egrensis, programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Cílem projektu je
vzájemné rozvíjení kontaktů, sdílení zkušeností a inspirací. V rámci projektu se tak uskuteční 3 kulturněspolečenské akce
(slavnosti) ve Valech a budou se realizovat 2 výlety do partnerského Mähringu. Cílem nebude jen poznat partnerskou obec, ale i
region Horní Falc (např. atraktivity Waldsassenu, apod.). V rámci projektu bude pro potřeby obce pořízeno i různé vybavení (např.
stan, pivní sety, ohřívače jídla a nápojů, grilu…)
Na sklonku roku 2017 jsem byl osloven MAS 21 (Místní akční skupina) o připravovaném projektu příměstských táborů
v Operačním programu Zaměstnanost. Vědom si toho, že pracující mladí rodiče nemají jak zaopatřit děti po celou dobu prázdnin,
oslovil jsem zastupitelstvo a několik rodin v obci, zda by měli o takovýto projekt zájem. Ohlas byl větší, než jsme čekali. Proto jsme
se v zastupitelstvu rozhodli podat do Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím MAS 21 žádost o příměstský tábor.
V současné době se podepisuje rozhodnutí o přidělení dotace. Realizace projektu je od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2020, tedy tři roky po sobě
bude vždy o prázdninách v měsíci červenci a srpnu zřízen týdenní příměstský tábor pro děti, zaměřený na sport a přírodu.
V realizačním týmu budou pracovat profesionálové z řad učitelů základních a mateřských škol. Abychom měli vybavené prostory
pro pořádání tábora, bude budova bývalé bažantnice vybavena kompletním nábytkem (stoly, židle, šatní skříně atd.) z prostředků
získaných v dotaci. Celkové náklady projektu činí 467 725 Kč a obec Valy bude z této částky spolufinancovat část ve výši 23 386 Kč.
Vybavení nám samozřejmě zůstane.
Oprava a údržba sociálního zařízení a chodby Obecního úřadu Valy. Obec Valy podala žádost o poskytnutí dotace z programu
Karlovarského kraje na opravu chodeb a soc. zařízení na obecním úřadu. Pokud bude dotace schválena, měli bychom opravit staré
omítky, odstranit staré podlahové krytiny a nahradit je novými, vybudovat soc. zařízení pro pracovníky OÚ, tedy dámské a panské
toalety. Nakonec se všechny prostory vymalují. Rozpočet na celou akci je 519 559 Kč, požadovaná dotace z celkových nákladů
300 000 Kč.
Posledním naším úkolem pro rok 2018 je velkoplošná oprava povrchu komunikace v ulici Na Šancích. Jedná se o část nezpevněné a
již úplně rozbité komunikace, která pravoúhle navazuje na zhotovenou komunikaci ze zámkové dlažby v této ulici. Žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána již v lednu 2018 a nyní trpělivě čekáme na rozhodnutí, které má padnout během měsíce
dubna. V případě zamítnutí žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj uplatníme žádost, kterou jsme již zaslali na úřad
karlovarského kraje do Programu obnovy venkova a upřednostnili bychom opravu komunikace před projektem oprava a údržba
sociálního zařízení OÚ Valy. Tu bychom realizovali v příštím roce. Věříme, že vše dopadne k naší i k Vaší spokojenosti a že
budeme realizovat v roce 2018 všechny akce, které jsme si předsevzali.
Quido Vlk
Přeji Vám krásné slunečné dny.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY PARKOVALI SVÁ VOZIDLA NA VLASTNÍCH POZEMCÍCH A NA DVORECH, ABY
NEBRÁNILA V PRŮJEZDU OSTATNÍCH AUTOMOBILŮ A V ÚKLIDU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH DAT
Od 25. 5. 2018 v ČR vstupuje v platnost Nařízení Evropského
parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů pod
názvem GDPR (General Data Protection Regulation). Nařízení
platí pro všechny, kdo pracují s daty občanů, tedy i pro obecní
úřady. Obci ze zákona vyplývá povinnost zpracovat vstupní
analýzu a zajistit pověřence, který bude zajišťovat průběžně
dodržování zákona obecním úřadem.
Obec obdržela nabídku od společnosti GDPR Služby s.r.o.,
Chomutov, která se týká zpracování vstupního auditu (analýzy)
pro zjištění shody s požadavky GDPR. Cena zpracovaná na
velikost naší obce činí 44 500, Kč bez DPH. Společnost nabízí
také službu pověřence za měsíční paušál 6 500, Kč bez DPH.
Zastupitelé tuto službu vyhodnotili jako drahou a obec se
připojila k dopisu Svazu měst a obcí, odkud přišlo doporučení
vyčkat a následně povinnost řešit prostřednictvím
Dobrovolného svazku obcí. Náklady by pak měly být nižší.
POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z
ROZPOČTU OBCE VALY
Dne 12. 12. 2017 zastupitelé schválili poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce Valy na celoroční činnost dětského
pěveckého sboru Valáček v roce 2018. Požadovaná částka ve výši
15 000, Kč je určena především na ubytování a dopravu
na soustředění, dopravu na vystoupení, odměny pro členy sboru
a další výdaje spojené s činností sboru. V roce 2018 bude sbor
vystupovat a prezentovat obec Valy na Krojovaných slavnostech
v Praze, dále se bude účastnit akcí obce a z. s. „Centrum
pro volný čas“. V loňském roce byla na činnost sboru poskytnuta
částka 15 000, Kč, která byla řádně včas vyúčtována.
PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE „ŽIVÉ
POHRANIČÍ“
Obec zažádala o dotaci v rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014
2020.
V současné době jsme obdrželi návrh smlouvy
o financování malého projektu v programu přeshraniční
spolupráce s názvem „Živé pohraničí“. Projekt je zaměřen
na zajištění pěti kulturních akcí pořádaných naší obcí, se
spřátelenou obcí Mähring, Spolková republika Německo.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 755,42 Euro, dotace
19342,11 Euro = 85% celkových nákladů. Obec si zajistí
prostředky na realizaci projektu jako národní spolufinancování
ve výši 3 411,31 Euro. Součástí rozsáhlého projektu je zajištění
projektového manažera, který bude pracovní činnost,
komunikaci s bavorským partnerem a dotčenými subjekty,
zadávání veřejných zakázek, organizaci akcí, realizaci
pracovních jednání s grafiky pro řešení povinné publicity,
vyřizovat administraci, archivaci atd. Zajištění proběhne formou
dohody o provedení práce v předloženém znění. Výkon práce
nepřekročí 300 hodin a odměna se stanovuje 223, Kč/hodinu.
Zastupitelstvo obce Valy schválilo Smlouvu o financování
malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce
mezi Obcí Valy a Regionálním sdružením obcí a měst Euregio
Egrensis – Správcem Dispozičního fondu.
Dále souhlasí uzavřít DPP s panem Richardem Štěpánovským
pro zajištění akce „Živé pohraničí“.
ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
VALY
Od 1. 1. 2018 se mění dle zákona č. 128/2000 dle § 72 odst. (2) a
(3) měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva.
V našem zastupitelstvu obce nikdo odměnu nepobírá, avšak člen
zastupitelstva na odměnu nárok má.
Zastupitelstvo obce Valy se rozhodlo nadále vykonávat činnost
zastupitelů bez nároku na odměnu až do konce volebního
období.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2017

Zastupitelstvo obce Valy se seznámilo s jednotlivými položkami
rozpočtového opatření č. 5/2017 obce Valy a vzalo je na vědomí
v předloženém znění.
PŘÍSTUPOVÁ CESTA K PŘEČERPÁVACÍ STANICI
Obec Valy převedla na základě kupní smlouvy číslo SPA2016
800000070 ze dne 12.12.2017 majetek kanalizační sítě, ČSOV
a kanalizačního výtlaku společnosti CHEVAK Cheb, a.s. –
nevyřešenou záležitostí při převodu majetku zůstalo zajistit
přístupovou cestu pro údržbu a opravy na objektu ČSOV a
věcná břemena k pozemkům, kde je uložena kanalizace a ČSOV.
Proto obec Valy zpracovala projektovou dokumentaci na
příjezdovou komunikaci k ČSOV, která by měla vést po
pozemcích obce (jiná trasa, než řešil projekt kanalizace) – odhad
realizačních nákladů je cca 900 tis. Kč.
Při jednání se společností Chevak o finanční účasti na akci firma
neakceptovala návrh obce. Důvodem nesouhlasu jsou příliš
vysoké náklady na realizaci komunikace. Poté jsme obdrželi níže
uvedený návrh na řešení vzniklé situace.
Konkrétní návrh firmy:
 odkoupit vodovodní řady ve vlastnictví obce Valy za cenu cca
130 000 Kč; cena byla stanovena na základě Pravidel
pro majetkové převody vodohospodářských staveb do majetku
společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
 obec převede do vlastnictví společnosti pozemky
pod přístupovou komunikací k ČSOV
 CHEVAK Cheb, a.s. převezme realizaci komunikace dle PD
zpracované Obcí Valy
Levnější řešení zřízení cesty z druhé strany od dětského hřiště je
znemožněno nesouhlasem majitele jedné části pozemku
s věcným břemenem, přes který by cesta vedla.
NAVÝŠENÍ CENY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Firma zajišťující svoz TKO v obci Marius Pedersen a. s., navýšila
od 1. 1. 2018 ceny za svoz komunálního odpadu celkově o cca
4%. Informace o výši poplatku v roce 2018 byla vyvěšena
na informační tabuli a webových stránkách obce.
NÁVRH ROZPOČTU OBCE VALY PRO ROK 2018
Zastupitelstvo obce Valy schválilo Návrh rozpočtu obce Valy
pro rok 2018. Všichni se podrobně seznámili s jednotlivými
položkami. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný s příjmy
4 777 tis. Kč, výdaji 6 005 tis. Kč a financováním krytým
úsporami z minulých let ve výši 2 224 tis. Kč. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn na úředních deskách obce a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky. Zároveň byl projednán finančním
výborem dne 7. 2. 2018 a doporučen ke schválení.
DOTAZY OBČANŮ:
Plánovaná rekonstrukce mostku od Klimentova: Zatím teprve
probíhají jednání. Oprava proběhne v příštím roce a měla by
trvat 3 měsíce. V době oprav by měla být zajištěna kyvadlová
doprava do ML a zpět.
Na dotaz, zda pokračují jednání ve věci posílení mobilního
signálu s firmou Vodafone. Starosta sdělil, že firma již nemá
o další jednání zájem.
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Zastupitelé schválili předložený návrh smlouvy mezi obcí a
firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o. která by měla zajistit
veřejné osvětlení v obci a která by měla určit pravidla správy,
dodávky el. energie a obnovy zařízení. Do návrhu byly
zapracovány připomínky zastupitelů, které firma respektovala.
Smlouva je připravena k podpisu.
ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Z ROZPOČTU OBCE
Obec vyhověla žádosti o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Valy od z. spolku Aragonit na „Festival
zdravotně postižených“.
Pokračování na straně 4

Pokračování ze str. 3
Spolek žádal částku 2 000 Kč.
Dále obec zamítla žádost o příspěvek z rozpočtu obce
od Nemocnice z Mar. Lázní o příspěvek pro dětskou
psychiatrickou ambulanci, kterou by za příspěvek vybavila
interaktivními pomůckami.
SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE
Zastupitelstvo obce Valy schválilo uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami
Obec Valy a společností GasNet, s. r. o, zastoupenou společností
GridServis. Jedná se o přeložku plynárenského zařízení, která
musí být provedena při rekonstrukci mostu u příjezdu do obce
od Klimentova. Potřebu přeložky vyvolala Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského kraje. Úplata za zřízení věcného
břemene činí 500 Kč. Rekonstrukce proběhne pravděpodobně
v roce 2019.
VÝZVA ZO – ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ OKRESNÍ
VOLEBNÍ KOMISE
Zastupitelům obcí a měst České republiky byla předložena
výzva k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí
z vlastního rozpočtu. Zastupitelstvo obce neschvaluje proplatit
odměnu z rozpočtu obce Valy všem členům okrskové volební
komise ve výši 500 Kč.
Důvody jsou: členové OVK jsou vždy předem srozuměni s tím,
jaká bude výše jejich odměny.
Členové bývají delegováni do OVK stranami, a právě ty by se
měly podílet na navýšení odměn svých delegovaných členů.
INFORMACE K RIZIKU NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ ZA
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zastupitelé obdrželi informace k riziku navýšení nákladů za
odpadové hospodářství obcí a měst, které je určeno k projednání
na zasedání Zastupitelstva obce. Stávající výše skládkovacího
poplatku je 500 Kč, který by měl být navýšen až na 2.000 Kč.

Česká asociace odpadového hospodářství žádá, aby
Zastupitelstvo obce zaujalo k věci stanovisko. S podklady se
všichni zastupitelé seznámili.
Zastupitelstvo obce Valy bere na vědomí informace o riziku
navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků a zároveň
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které
mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Požaduje, aby nastavení odpadové
legislativy bylo provedeno formou vládního návrhu zákona
o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo obce Valy vyzývá Svaz měst a obcí ČR, aby
efektivně čelilo podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů
na odpadové hospodářství.
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK DSO
MARIÁNSKOLÁZEŇSKO PRO ROK 2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s uhrazením neinvestičního
příspěvku pro Mariánskolázeňsko – dobrovolný svazek obcí na
rok 2018, jehož členem Valy jsou.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 O POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Obecnímu úřadu Valy bylo v roce 2017 doručeno sedm žádostí o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění. Žádosti byly vyřízeny
formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti obci Valy nebylo vedeno
žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999Sb.

VÁŽENÍ OBČANÉ,

V SOBOTU 7.DUBNA

SRAZ BUDE V 9 HODIN
PŘED BUDOVOU
OBECNÍHO ÚŘADU VALY
PO AKCI TEPLÉ NÁPOJE A
OBČERSTVENÍ PRO VŠECHNY

POKUD JSTE JEŠTĚ
NEUHRADILI POPLATEK
ZA SVÉHO PSA, UČIŇTE
TAK NEJPOZDĚJI
DO 5. 4. 2018
V KANCELÁŘI OÚ.
ZKONTROLUJTE TÉŽ,
ZDA JSTE SKUTEČNĚ
UHRADILI FAKTURU
ZA SVOZ ODPADU
SPLATNOU 12. 2. 2018.
UPOZORŇUJEME,
ŽE VČAS NEUHRAZENÉ
POPLATKY MŮŽE
OBECNÍ ÚŘAD ZVÝŠIT
AŽ NA TROJNÁSOBEK.

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

26.12.2017 přišli do restaurace U Březího vlka shodit
vánoční kila příznivci stolního tenisu. Protože se sešlo
víc hráček než loni, soutěžilo se i v kategorii žen.
Nejlepší z nich  Věra Fialová  obsadila první místo.
Třetím nejlepším v kategorii mužů byl Tomáš
Podzimek. Druhé místo vybojoval Stanislav Pecka a
jv
na prvním místě stanul Ladislav Šulc.

SILVESTR PRO MALÉ I VELKÉ

Už několik let se scházíme na dětském hřišti, abychom se společně rozloučili se starým rokem. Ani o Silvestru 2017 tomu nebylo
jinak.
Sklenice naplněné šampaňským stály připravené k přípitku a nechyběla ani trocha cukroví z Vánoc. Po krátkém projevu pana
starosty a po přípitku se všichni těšili na ohňostroj.
Bylo ale připravené ještě jedno překvapení. Několik dobrovolníků sestavilo ze svých siluet název nového roku. Stáli proti světlům a
z jejich obrysů bylo možné vytušit číslo 2018. Po této milé vložce konečně začal ohňostroj. Různobarevné obrazce osvítily valské
nebe po dobu sedmi minut. Pro zájemce o společný silvestrovský večer byla vytopená "bažantnice". Ti, co chtěli strávit večer doma
ještě postávali, dopíjeli šampaňské a vzájemně si přáli šťastný nový rok s ostatními.
Když se všichni rozešli, uklidili jsme rekvizity, uzamkli klubovna a přesunuli jsme se do "bažantnice". Každý přinesl něco s sebou.
Kytary nechyběly a brzo se přiblížila půlnoc. Tak organizátoři obecních akcí splnili svůj slib, že se po ohňostroji nebudou muset
občané rozcházet, ale budou mít možnost přivítat Nový rok o půlnoci společně.
jv

VÝROČNÍ SCHŮZE "CENTRA"

10.1.2018 se v zasedací síni Obecního úřadu ve Valech sešli členové
a členky spolku na výroční schůzi.
Na programu bylo zhodnocení činnosti spolku za rok 2017, přehled
hospodaření ve stejném roce, volba nového pokladníka z.s.
Centrum pro volný čas a schválení plánu akcí na r. 2018.
Po podepsání presentační listiny schůzi zahájila Marie Stretzová a
předala slovo panu Vlkovi, aby přednesl zhodnocení činnosti roku
2017 za omluveného Tomáše Podzimka.
Po úspěšném a náročném roce 2016 jsme očekávali pokles zájmu o
jednotlivé akce. Pro pracovní vytížení Tomáše Podzimka a Zlatky
Horníkové byl oslaben počet pořadatelů. Přesto bylo uspořádáno
24 akcí a byly překvapivě dostatečně navštěvované.
Pokles počtu návštěvníků z okolních obcí přičítáme tomu, že už i v
okolí jsou pořádány stejné nebo podobné akce jako u nás a
většinou ve stejném termínu. Pro naše obyvatele je to příjemnější, protože si atrakcí více užijí. Kladně to hodnotí i pořadatelé.
V přehledu hospodaření za uplynulý rok seznámila paní Marie Šmolíková členy s hospodařením spolku, se zůstatkem peněz
na účtu a v pokladně. Všechny členské příspěvky za rok 2017 jsou zaplacené. Byl nově založen účet u Komerční banky v Mar.
Lázních a postupně bude zrušen účet v Chebu. (Z praktických důvodů.) Během roku byly provedeny tři kontroly pokladny a ani
u jedné nebylo shledáno pochybení. Výhrada byla jen k výdajové položce za cca 3300, Kč – návštěva divadla pro cvičenky
k patnáctému výročí založení kroužku cvičení žen. Výtka se týkala toho, že návštěva divadla měla být nabídnuta všem členům
Centra, nejen cvičenkám. Z toho vyplynulo opatření, že všechny akce budou oznámovány všem členům jak na webových stránkách
tak na vývěsní ploše u zastávky autobusu.
Paní Marie Šmolíková se vzdala funkce pokladníka.
Novou pokladní byla navržena paní Zdeňka
Medalová. Marie Stretzová vyzvala členy spolku
k hlasování, a protože nikdo nebyl proti, může se
paní Medalová ujmout své nové funkce.
U plánu akcí jsme doladili datumy. Vynecháno bylo
jen rozloučení s prázdninami, pro malou oblíbenost.
Ze spolku vystoupili dva členové. Marek Jakl
pracuje ve vzdáleném městě, časově mu nevychází
účastnit se činnosti spolku. Paní Jaroslava
Prskavcová vystoupila ze zdravotních důvodů.
Pan starosta nám připomněl plánované Valské
slavnosti. Obec počítá s podporou spolku
při organizaci a účasti v programu. To jsme mohli
přislíbit.
Ještě chvíli jsme probírali uplynulý rok, než byla
schůze ukončena.
jv

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Začátkem února zvaly plakáty na obvyklých plakátových plochách děti i dospělé
na každoroční oblíbený maškarní karneval 24.2.2018 do restaurace U Březího vlka.
Děti začaly přicházet před třetí hodinou, na kterou byl avizován začátek a když
vysvlékly zimní oblečení, ukázalo se, že to nejsou děti, ale pohádkové bytosti.
Princezny, víly, motýlci, čert, Harry Potter, Spiderman a také policisté, kuchař,
hasič, japonka,slon, hudební můza a další. Sál byl vyzdoben balónky a řetězy. Na
stolech bylo pro děti přichystané občerstvení. Sladké (čokoládové bonbony) i
zdravé (ovoce a buráky).
Šaman pustil reprodukovanou hudbu a přiběhli trpaslíci, kteří děti provázeli celým
odpolednem. Nejenže s nimi tancovali, ale připravili jim soutěž v hodu kroužků
na cíl a po další půlhodině tance děti srážely tenisovými míčky kuželky a poslední
soutěž byla hod míčkem na terč.
Do tance se zapojili i rodiče, kteří hned u vchodu dostali od pořadatelů maškarní
klobouček, aby dětem nezáviděli. Společně vytvořili mašinku a několikrát projeli
celý sál i s výčepem.
Při vyhodnocení masek v kategorii dětí do šesti let porota vybrala na třetí místo
Harryho Pottera, na druhé Elzu a na první motýlka. V kategorii dětí nad šest let se
třetí umístil policajt, druhá opět Elza (starší) a na prvním místě byla opravdu
nápaditá maska  hudební můza. Podle pořadatelů bylo tohle hodnocení posledním
i v následujících letech, protože vybírat dětské masky je velice těžké a všechny děti
si zaslouží vyhrát. V tom jim dávám za pravdu.
jv

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ
Totéž, co bylo přichystáno odpoledne pro děti, zažili večer také dospělí. Tanec, souteže a spousta zábavy.
Dospělí se na večer opět dobře připravili. Předvedli řadu originálních masek a do soutěží se zapojili se stejným elánem jako děti.
Jednou z velice povedených masek, která nakonec vyhrála první místo, byla smrtka. Přestože tvůrcem nebyla odbornice, její líčení
bylo velice přesvědčivé.
Roztomilá byla dvojčátka. Trochu přerostlá miminka Karlíček a Honzíček v bleděmodrých overálcích okouzlila porotu natolik,
že jim přiřkla druhé místo v soutěži masek.
Na třetím místě byla skupinová maska rodiny transvestitů, kterou ztvárnila hudební skupina Kocovina. Mamce, taťkomamce
a děvčatům to moc slušelo.
Kromě těchto masek se plesu účastnili Rumcajs s Mankou, Káča s myslivcem, pirátky, piráti, čarodějnice, námořnice, Shrek, několik
zombíků, vojáci americké armády se slečnami, jeptišky, skupinová maska Čtyřlístek, vodník, Karkulky, jedna i s vlkem, rodina
ze začátku minulého století, magnetofonové pásky skupiny Kocovina, netopýři, kozel, baletky, indián, veliká podprsenka a
dokonce nás navštívil Dan Nekonečný.

PLAVKY

Telefonuji a u toho balím věci do bazénu, mezi řečí házím věci do tašky.
Ze skříně namátkou tahám bleděmodré chlapecké plavky, ze šuplíku svoje růžové.
Které kalhotky?? S nohavičkou, nebo bez? Je to jedno. Jedny házím do tašky. Ještě ručníky, šampon,
svačinu a pití a sladkou tečku. V bazénu vyhládne. Od snídaně zbyly toasty, tak šup s nimi do

krabičky. Stále telefonuji.
„Mamí, vzala jsi mi brejle?!“
„Ne miláčku, o svoje věci se starej sám. Co si vezmeš, to budeš mít.“
Konečně jsem dotelefonovala. Ještě nakouknu, jestli mám všechno. Zdá se, že jo. U bazénu máme sraz s kamarádkou a jejím
synem. Každý má decentní igelitovou tašku, jen plavky a ručník. A já táhnu cestovní tašku.
V kabince vytáhnu pytlík s plavkami. „Na!“
„Ale mami, to jsou trenýrky.“
Koukám a fakt. Sáhla jsem vedle. Barva správná, ale jiný kus oděvu.
„To je jedno, tak půjdeš v trenýrkách!“ Vysypávám pytlík, přehrabuji se v tašce a hledám svoje plavky, růžový vršek tam je, ale
kde jsou kalhotky?!
„Ty trenýrky mají díru!“ fňuká synek.
Definitivně jsem zjistila, že mám jen polovinu koupacího oděvu.
„Víš co, venku je krámek, počkej tu, já ti skočím koupit plavky.“
„Kup mi se Supermanem.“
„Jasně, vezmu to, co bude.“
V ponožkách vlítnu do prodejny. Řítím se k dětským plavkám, popadnu odpovídající číslo. Pak ještě pro sebe a jdu platit.
„Radši si to vyzkoušejte, já vám je už pak nemůžu vyměnit, když tu máme zkušební kabinku.“
„To je dobrý,“ zabručím. A už koukám vypadnout.
„Dvanáct set devadesát korun, prosím.“
Myslela jsem, že jsem se přeslechla. Klučicí plavky 790 Kč a dámská spodní polovina 500 Kč. No to mě ten telefon stál pěkný
peníze. Bez mrknutí oka zaplatím. Jo holt za blbost se platí.
PS: Kalhotky od plavek jsem doma hodila vedle tašky. V zápalu hovoru jsem si toho nevšimla. A ty děravé trenýrky letěly do
H.Bugyiková
koše.

DÁLE PŘIPRAVUJEME

7.4. (SOBOTA)  UKLIĎME SI VALY V 9 HOD. PŘED OÚ
30.4. (PONDĚLÍ)  STAVĚNÍ MÁJE V 17 HODIN (HŘIŠTĚ)
2.6. (SOBOTA)  DĚTSKÝ DEN OD 15 HODIN (HŘIŠTĚ)
KÁCENÍ MÁJE V 18 HODIN (HŘIŠTĚ)
16.6. (SOBOTA) – 9,00 HOD. O POHÁR STAROSTY – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
9,00 HOD. TURNAJ V PETANQUE – PETANQUOVÉ HŘIŠTĚ – POŘÁDÁ
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
1415 HOD. NA PRÁZDNINY S POHÁDKOU  START NA HŘIŠTI
19,00 HOD. BIGBÍT PRO LIBORA LAFFARA (BABAHED, KOCOVINA )

KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA :
KAŽDÝ PÁTEK
OD 1618 HOD.

:
paní Daniela Koutková

paní Margarita Peksová

paní Emilie Vyskočilová

pan Milan Minařík

paní Antonie Trousílková

pan Josef Bódi

pan Oldřich Satrapa

paní Miloslava Gezová

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"

