Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 36, pod reg. zn. E 19845

MODERNIZACE MOSTU

Dlouhodobě připravovaný projekt „Modernizace mostu Valy“ je za dveřmi. Most na
začátku obce a na komunikaci III. třídy ve směru od Klimentova do Lázní Kynžvartu je
v havarijním stavu. Izolace nosné konstrukce je již nefunkční, jelikož dochází k zatékání
do nosné konstrukce i spodní části stavby. Stávající rámová část mostu má obnaženou
betonářskou výztuž, betonové povrchy nosné konstrukce i opěr jsou narušeny. Pojivo
zdiva vykazuje rozpad a kameny ve spodní části klenby jsou silně popraskány.
Vzhledem k výše uvedeným závadám je nutné provést celkovou modernizaci mostu. Je
nutné kompletně odstranit stávající most a zhotovit nový s normovanou zatížitelností.
Rekonstrukce mostu si vyžádá provádění stavby za úplného zastavení provozu na
silnici III/2114 v úseku mezi mostem přes Kosový potok a křižovatkou s místní
komunikací – ul. Zelená. Objízdná trasa pro motorová vozidla je navržena po veřejných
komunikacích – po průtahu silnice II/215 v obci Velká Hleďsebe (ul. Pohraniční stráže),
po silnici I/21 do Staré Vody II/215 k nádraží a po silnici 2114 do Valů. Objízdná trasa
je o deset km delší. Rekonstrukce mostu se dotkne autobusové linky, která bude muset
být provizorně vedena po objízdné trase s tím, že ve směru od Mariánských Lázní bude
zajíždět k mostu do Valů, kde bude zřízena náhradní zastávka. Na odbočce k
armádnímu objektu před mostem se otočí a pojede zpět na křižovatku Pohraniční
Stráže/Klimentovská a po objízdné trase přes Starou Vodu do Lázní Kynžvart. Opačný
směr bude veden obdobně. Navedení na objízdnou trasu bude provedeno přechodným
dopravním značením.
Předpokládaná doba realizace mostu a tedy i uzavírka je 3 měsíce. Provádějící firma
zahájí stavební práce během měsíce května 2019 a most uvést do provozu během
měsíce srpna 2019.
Zastávka autobusu a možnost parkování osobních automobilů:
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Pro všechny občany jsou to omezení, která sebou nesou drobné nepříjemnosti v podobě
brzkého vstávání, každý den o deset kilometrů více při cestě do Mariánských Lázní.
Most však pro budoucnost musíme opravit, a tak Vás žádám, obrňte se trpělivostí a
Quido Vlk  starosta obce Valy
věřme, že akce bude do konce prázdnin hotová.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – SPORTOVNÍ
UNIE CHEBSKA

Sportovní unie Chebska požádala o příspěvek na částečné
zabezpečení oslavy Dne sportu v okrese Cheb, v rámci které se
uskuteční v dubnu 2019 mimo jiné beseda s významnými hosty
z oblasti sportu.
Příspěvek nebyl Zastupitelstvem obce Valy schválen.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
– ARAGONIT Z.S.
Naopak žádost spolku Aragonit z.s. se sídlem Česká 145, 360 18
Karlovy Vary – Tašovice o poskytnutí dotace ve výši 2.000, Kč
na pořádání akce Festival zdravotně postižených Souznění v
roce 2019 byla zastupitelstvem schválena.
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O NÁKUPU A
ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ
Zastupitelé pověřili starostu podepsáním Veřejnoprávní
smlouvy o nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z
prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce v
roce 2019 mezi Městskou knihovnou v Chebu a obcí Valy.
Seznámili se s postupem pro výpočet optimální výše příspěvku
na nákup knih, který je 29 Kč na obyvatele obce. Příspěvek by
tak měl činit zhruba 13,5 tisíce Kč.
Tato suma je však příliš vysoká. Obecní knihovna není tak
významně občany využívána, aby bylo třeba knižní fond natolik
rozšiřovat. Příspěvek na nákup knih byl stanoven ve výši 2.000,
Kč.
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKOVÉ PARCELY Č.
513 A 510/3 DO MAJETKU OBCE
Starosta informoval zastupitele, že by rád zažádal Státní
pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemkových parcel p.

č. 513 a 510/3. Možnost podání žádosti již předjednal s paní
Michalikovou ze SPÚ v K. Varech. Jde o pozemky, které jsou
využívány jako ostatní komunikace a do budoucna by mohly
být využity jako přístupové komunikace ke stavebním parcelám
v této části obce.
Zastupitelstvo obce Valy podání žádosti schválilo.
PŘÍSPĚVEK PRO MARIÁNSKOLÁZEŇSKO NA ROK
2019
Zastupitelstvo obce Valy schválilo úhradu neinvestičního
příspěvku Mariánskolázeňsku – dobrovolnému svazku obcí – na
rok 2019.
VNITŘNÍ SMĚRNICE  GDPR
Zastupitelstvo obce Valy schválilo Vnitřní předpis o zpracování
a ochraně osobních údajů v předloženém znění doporučený
pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Lenkou
Woldertovou.
PROJEKT AFTERLIFE
Obec obdržela informace a nabídku podílet se na projektu
AFTERLIFE, který má za úkol zaznamenat a uchovat odkaz pro
budoucnost. Zastupitelé se seznámili s materiálem projektu. Dle
ceníku služba při zapojení se do projektu stojí 145.000 Kč. Firma
nabízí jako jedné z prvních obcí slevu 60% z ceny. Konečná cena
by byla 58 tis. Kč, což je cena odpovídající nákladům.
Zastupitelstvo obce Valy zapojení obce do projektu AFTERLIFE
neschválilo.
JUBILANTI OBCE
Vzhledem k tomu, že se posunula hranice odchodu do
důchodu, schválili zastupitelé posunutí věkové hranice pro
pořizování a předávání darů jubilantům obce z 60 na 65 let, dále
při výročích 70, 75 a 80 let a následně každý rok od 81. roku
života.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE VALECH
Rok 2018 zakončil sbor vystoupením na Vánočním koncertu smíšeného sboru CANTILO v.i.p., který
proběhl 27. prosince v Anglikánské kapli v Mariánských Lázních. Účast na tomto koncertu byla pro nás
velká čest a děti nasbíraly nové zkušenosti. Kaple byla nabytá k prasknutí, pořadatelé přidávali židle,
dokud to jen šlo, ale někteří museli nakonec stejně odejít, protože kapli prostě nenafoukneme. Na památku obdrželi všichni členové
sboru od CANTILA jako dárek DVD s nahrávkou celého koncertu. Za pozvání moc děkujeme sbormistru Jirkovi Janatovi a těšíme
se na případnou další spolupráci.
pokračování na str. 3

VALÁČEK

pokračování na str. 3
Nyní se Valáček připravuje na jarní vystoupení. A abychom vše perfektně zvládali, navázali jsme na naši pravidelnou páteční
zkoušku víkendovým soustředěním (9. – 10. března). Zatímco děti se v sobotu sešly v deset hodin, já s Mírou jsme od půl osmé
vařili brambory a smažili řízky pro všechny k obědu. Zkoušeli jsme intenzivně téměř celý den, trochu jsme zpívali, hodně jsme
hráli na boomwhackers a hlavně rozpracovali nové skladby. Ve čtyři odpoledne jsme se už všichni těšili domů. V neděli začala
zkouška opět v deset hodin. Tentokrát to bylo se zajištěním oběda jednodušší – objednali jsme si pizzu. Soustředění jsme ukončili
ve 14 hodin a věřím, že výsledek stojí za to. Přijďte si nás poslechnout na Vítání jara na Smrtnou neděli 7. dubna ve 13 hodin k
Andrea K.
bažantnici a sami posuďte, jak nám to jde.

BOOMWHACKERS PODRUHÉ
Na podzim se předvedl Valáček na setkání
seniorů poprvé s Boomwhackers –
barevnými trubkami. Některé diváky
vystoupení zaujalo natolik, že se dala do
kupy „banda“, která se rozhodla nacvičit
vystoupení s trubkami na setkání zlatých
vesnic Vesnice roku 2016, které letos
proběhne v Cehnicích na jihu Čech 24.

OFFLINE ODPOLEDNE
V pátek 22. února proběhlo v zasedací místnosti OÚ a
Obecní knihovně odpoledne plné společenských
deskových her a kvízů pro děti s příznačným názvem
Offline odpoledne. Telefony a jakákoliv elektronická
zařízení byla totiž zakázána. Nečekali jsme sice příliš
velkou účast, neboť právě probíhaly jarní prázdniny, ale
nakonec jsme byli účastí překvapeni. Každý si vybral z
velké nabídky her to, co si chtěl zrovna zahrát. A nikdo
nezůstal u hry jediné. Hrálo se opravdu všechno od
pexesa a Černého Petra přes různé rébusy a kvízy, Dostihy
a sázky, ruletu a slovní hry až po šachy. Společně jsme
losovali BINGO a děti na závěr obdržely drobné dárky. Po
třech hodinách jsme se pomalu začali rozcházet a věříme,
že tuto akci zopakujeme. A telefony….? Ty dětem ani
trochu nechyběly.
Děkujeme tímto paní Vargové za upečené dobroty, které
přišly vhod.
Andrea K.

srpna. Oslovili mě proto, zda bych je něco
nenaučila. Sešli jsme se poprvé v úterý 12. března,
a třebaže jsme se ze tří plánovaných skladeb
dostali jen k jedné, věřím, že i dospěláci zvládnou
to, co děti ze sboru, a vystoupení se vydaří. Takže
za mě – trpělivost, trénink a pak hodně úspěchů v
Cehnicích!
Andrea K.

divadlo ML

Offline odpoledne připravila pro děti Hanka Bugyiková ve spolupráci s Andreou a Mírou Kakašovými

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S

CVIČENKY SE ROZLOUČILY SE STARÝM ROKEM

Jako každý rok měly ženy ze
cvičení i letos vánoční besídku.
Ženy připravily s láskou a péčí jim
vlastní občerstvení.
Něco od
cukroví, slané občerstvení a něco
na zapití. Stalo se již tradicí, že nás
navštívil i pan starosta. Je to
příjemné oživení. Poví nám pár
zajímavostí a vždy se s ním moc nasmějeme. Loni jsme besídku oživily
tombolou. Každá z nás donesla zabalený dáreček, přidělily jsme mu číslo a
pak se losovalo. Byly jsme překvapené, když jsme dárečky rozbalovaly. A
navštívil nás dokonce i Mikuláš. Večírek se vydařil. Krásně jsme si popovídaly, poslechly koledy a bylo to zase moc pěkné zastavení
v předvánočním shonu.
Za celé cvičení žen Yvona
Jsem moc ráda, že po tak dlouhém době k sobě máme stále blízko a máme si pořád co říci.

pondělí a středu je zasedačka OÚ rezervovaná Zumbě. Tam téměř pravidelně nutíme svá těla vyladit
ZUMBA Každé
pohyby, které zpočátku vypadaly, jak po zásahu elektrickým proudem. Jeden pozitivní výsledek naše snaha
má. Regulérně se zpotíme, že na nás nezůstane nit suchá. Cvičitelku nemáme, tančíme podle videa. A jestli
je pravda, že smích prodlužuje život, tak se nás hned tak nezbavíte.
Koncem roku jsme měly i večírek. V hospodě. Co jsme vypotily, to jsme doplnily. A přišly i naše protějšky. Počet členů Zumby je
stále otevřený. Pokud se najde někdo, kdo bude chtít rozšířit naše řady, přijmeme ho s otevřenou náručí. Nejmladší z nás je 13 let a
jv
nejstarší bude šedesát.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU
proběhl i letos 26.12. v hostinci U Březího vlka. Protáhnout si

tělo přišlo toho dne šestnáct hráčů. Byli rozděleni do dvou
skupin a rozlosováni po dvojicích. Vítězové z obou skupin
postoupili do finále – skupina A, poražení vytvořili skupinu
B. Pokračovali vyřazovacím způsobem. Ve skupině A zvítězil
Víťa Sapák, druhý byl Láďa Kafka a třetí Matyáš Stránský. V
Béčku zvítězil Šaman, na druhém místě Ráďa Pavlina a třetí
místo obsadil Petr Matoušek. Ceny vítězům předala Zlatka. jv

SILVESTR

Rok uběhl a my jsme zase stáli na hřišti se sklenicí šampaňského v rukou a s námi
ostatní Valáci. S některými jsme se neviděli pár hodin s někým dlouhou dobu.
Příležitost prohodit s každým pár slov jsme ale využili. Děti zajímal hlavně ohňostroj.
Ozářil nebe po dobu zhruba deseti minut. Když jsme se vynadívali, pokračovali jsme v
přípitcích a povídání. Lidé se pomalu rozcházeli jen několik nás zůstalo v klubovně
abychom společně přivítali půlnoc.
jv

MAŠKARNÍ VESELICE

Čechy zasáhla vlna chřipky. Ani Valy nezůstaly ušetřeny. První volal Karel, že leží a focení je na mně. V pátek před maškarním
jsem lehla já a doufala, že karneval nafotí Quido. Ten vydržel v sobotu jen do oběda a aspoň se doploužil do hospody odevzdat
diplomy. Animátoři vydrželi do neděle do rána, pak podle odolnosti odpadávali postupně. V sobotu odpoledne  začínalo se ve 3
hod.  vytvořili animátoři hromadnou masku stonožku, a ta provázela děti odpolednem. Dětí přišlo kolem třiceti. Masky hodnotili
přihlížející. Dostali kartičky, kam napsali číslo masky, která se jim nejvíc líbila. Z nejmladších nejvíc hlasů dostal brouček, na
druhém místě byla Sněhurka a na třetím pavoučci. Ze starších vyhrál Pejsek s kočičkou, druhá byla orientální tanečnice a na třetím
místě stanula mrtvá nevěsta. Všechny ostatní děti dostaly diplom za účast a dárek. Průběh odpoledne nafotila jedna hodná
maminka.
Ani dospělých nepřišlo tolik co jiné roky. Vinu dávám opět chřipce. Přesto se sešel dostatek masek, aby zaplnily sál a parket.
Účastníci opět překvapili kreativitou, nápady a nepochybujeme, že se všichni úžasně bavili. K tanci hrála oblíbená Kocovina v
masce pankáčů. Pro zpestření byla zařazena soutěž v házení míčků. V hodnocení masek byli: 1. bača s ovečkami, 2. Pankáči –
jv
Kocovina, 3. Karkulka.

KNIHOVNA

CHYSTANÉ AKCE:
29.3.2019 (pátek ) – Noc s Andersenem  Obecní knihovna Valy
7.4.2019 (neděle) – Vítání jara s vynášením Morany ve 13 hodin od Bažantnice
13.4. sobota  Velikonoční rukodělné odpoledne v 15 hodin (obecní úřad)
30.4. (úterý)  Stavění máje v 17 hodin
1.6. (sobota)  Dětský den od 15 hodin
1.6. Kácení máje v 18 hodin
8.6. (sobota) Bigbít pro Libora Laffara (Babahed,Kocovina ) 19 hod.
15.6. 9,00 O pohár starosty turnaj v nohejbalu
15.6. (sobota) – Na prázdniny s pohádkou 1415 hod. start na hřišti

OTEVÍRACÍ DOBA :
KAŽDÝ PÁTEK
OD 1618 HOD.

K N I HO B U D K A V
R E K O NS T R U K C I

PŘÍPADNÉ ZMĚNY TERMÍNŮ UVEDEME NA PLAKÁTECH, NÁSTĚNKÁCH

A NA HTTP://WWW.CPVCVALYCZ.CZ/PLANAKCI

Knihobudka je zatím mimo
provoz. Knihy dostanou nové
regály na chodbě obecního úřadu.
Po Vánocích v ní přibyly nové
tituly  detektivky a psychotrilery.
Doufáme, že budou čtenářům
dostatečnou odměnou za čekání.

.
Z důvodu ochany osobních dat nezveřejňujeme jména jubilantů. Pokud by si však někdo přál, aby jeho
výročí bylo v novinkách uvedeno, kontaktujte redakci nebo obecní úřad.
Redakce: J. Vlková. Příspěvky můžete posílat na emailovou adresu: valskenovinky@seznam.cz nebo do schránky na Obecní úřad Valy – označit
obálku: „Valské novinky"

