Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 37, pod reg. zn. E 19845

dne: 24.6.2019

ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
několika řádky Vás chceme informovat o dění v obci během právě uplynulého pololetí roku 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo začátkem roku podání tří žádostí o dotaci na projekty “ Oprava místní komunikace na p. p. č. 514 v k.
ú. Valy u Mariánských Lázní“, „Úprava veřejného prostranství v centru obce Valy“ a posledním projektem je žádost o dotaci „Živé
Valy“.
Oprava místní komunikace na p.p. č. 514 v k. ú. Valy u Mariánských Lázní je projektem, který řeší vybudování části komunikace v
ulici Zahradní směrem k budově bývalé bažantnice. Stavební práce byly započaty 11. 6. 2019 a v době vydání „Valských novinek“
zbývají dodělat drobné terénní úpravy. Žádost o dotaci byla podána na Karlovarský kraj do Programu pro poskytování dotací z
rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2019. Do výběrového řízení byly
přihlášeny tři firmy. Zakázku v proběhlém řízení vyhrála firma KKP stavební s.r.o. se sídlem v Pelhřimově. Celková hodnota díla je
649 683 Kč včetně DPH. Dotace na komunikaci činí 228 774 Kč.
Úprava veřejného prostranství v centru obce Valy je projekt, který řeší vznik nové odpočinkové zóny uprostřed obce. Hodnocení
nabídek proběhlo 26. 4. 2019 a přihlásily se dvě firmy. Vítězem se stala firma Zahradní a parková spol. s.r.o., se sídlem Velká
Hleďsebe. Cena díla je 583 409 Kč včetně DPH.
Na úpravy této plochy byla přidělena dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Program obnovy
venkova. Dotace byla přidělena ve výši 222 590 Kč a smlouva o poskytnutí je již podepsána.
Třetí žádost byla podána do Dispozičního fondu – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014 – 2020. V rámci projektu se budou konat společné akce se zástupci občanů a spolků obou stran. Opět budou uspořádány
zájezdy do sousedního Bavorska např. Nagel, Waldhaus, Bayreuth aj. Smlouva o poskytnutí dotace je před podpisem.
O opravě mostu jsme již psali v předchozím vydání novinek, přesto bych zmínil jeden nedostatek, který jsme řešili. Parkovací stání
je pro občany zřízeno u břehu Kosového potoka, a proto Vás, žádáme, abyste svá vozidla parkoval ipouze na místě označeném jako
parkoviště a točnu pro autobusovou dopravu nechali volnou.Také místo vedle stavebních buněk až k potoku musí zůstat prázdné.
Ztěžujete tak volný průjezd autobusům a mohlo by se stát, že Vám auto bude odtaženo. Vynaložili jsme velké úsilí, aby autobusy
zajížděly na zastávku dole u potoka. Pokud by průjezd autobusu byl blokován, bude zastávka posunuta až na křižovatku u
Klimentova (vjezd do prostoru Marius Pedersen). A to si nikdo z nás nepřeje.
Pomalu končí školní rok a brzy začnou letní prázdniny a
čas dovolených. Chtěl bych popřát všem čtenářům hezké
letní dny, ať už na zahrádkách, na horách, u moře anebo
na něm, nebo kdekoli jinde, kam Vás mysl a nohy
zanesou.
starosta obce

cesta k Bažantnici před.. ...a po rekonstrukci

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VALY
Firma Ateliér Boček s.r.o. zpracovala žádost o stanovisko k
obsahu změn pro Karlovarský kraj. Byla vyhotovena smlouva o
dílo mezi objednatelem Obcí Valy, zhotovitelem firmou Ateliér
Boček, s.r.o., Ing. Arch. Radkem Bočkem jakožto pořizovatelem a
dvěma občany obce jakožto žadateli o změnu. Náklady na
provedení změn byly rozděleny mezi žadatele o změnu dle
náročnosti na vyřízení požadované změny.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA –
SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO CÍL EÚS 20142020 – ŽIVÉ
VALY
Byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 20142020 na akci Živé Valy. V rámci projektu
se budou konat 3 společné akce ve Valech se zástupci občanů a
spolků Valů a obce Negel, 2 akce v obci Negel, 1 společná cesta
do obce Cehnice a jedna akce prostřednictvím EgroNetu. Do
projektu jsou zahrnuty i náklady na velkoobjemové kontejnery
na sběr a odstranění odpadů ve Valech.

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU OD SPÚ
Je připravována žádost o bezúplatný převod pozemkových
parcel p. č. 513 a 510/3 od Státního pozemkového úřadu. 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. Před realizací je třeba
vyvěsit záměr obce.
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU P. Č. 475 OD ÚŘADU
PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Starosta informoval přítomné zastupitele o vývoji jednání ve věci
žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 475 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, které se táhne již od
roku 2014. Úřad informoval obec, že po shromáždění všech
příslušných podkladů k realizaci bezúplatného převodu byla
žádost projednána v Komisi pro nakládání s majetkem státu,
která bezúplatný převod schválila se zavazujícími podmínkami –
nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to
po dobu 20 let, a do 5 let započít se stavbou. Zastupitelé smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o
zřízení věcného práva č. UZSVM/1437/2019PKVM, která řeší
bezúplatný převod pozemku p. č. 475 v k.ú. Valy u Mariánských
Lázní do vlastnictví obce, schválili.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – OBEC VALY
Obec pořádá v rámci pokračujícího projektu Příměstský tábor v
obci Valy další dva turnusy prázdninového příměstského tábora
pro děti v letošním roce. O tábor je velký zájem a během března
byly oba turnusy plně obsazeny. Do budoucna proto obec
zvažuje využití podobného projektu na zajištění pokračování
příměstských táborů ve Valech.

NOC S ANDERSENEM 2019
Paní Kakašová informovala přítomné o uskutečněné akci Noc s
Andersenem a předala přítomným pohlednici podepsanou
účastníky (27 přenocujících dětí a 4 dospělí) jako poděkování za
možnost využívat prostory budovy obecního úřadu pro tuto
akci.
STATISTIKA SILNIČNÍHO PROVOZU – MĚŘENÍ
INTENZITY DOPRAVY V OBCI

Starosta informoval přítomné o záměru nechat na území obce
umístit zařízení pro zajištění statistiky silničního provozu. Na
základě výstupu pak bude možné rozhodovat, zda v obci umístit
radary a na základě jejichž měření by Městská policie Mariánské
Lázně mohla vybírat pokuty za nedodržování rychlosti v obci.
Cílem je zajistit bezpečnější provoz v obci Valy. Náklady na
pořízení statistiky jsou 22.409 Kč, v případě spolupráce s další
obcí se poníží na 14.786 Kč. K bodu nebyly žádné dotazy ani
připomínky.
PRONÁJEM POZEMKU
Dne 10. 4. 2019 byl vyvěšen záměr pronájmu žadatelky o
pronájem pozemků p. č. 292/1 o výměře 6 144 m2 a 287/1 o
výměře 100 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní. Po uplynutí
zákonné lhůty zastupitelstvo obce Valy schválilo pronájem
pozemkových parcel. Cena pronájmu pozemku je 2,50
Kč/m2/rok.
PODNĚT K PROVĚŘENÍ STAVBY
Obecní úřad na základě množících se připomínek občanů podal
podnět na prověření stavebních úprav probíhajících na stavbě
Vonšovský mlýn, č.p. 32, Valy.
ZLEPŠENÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
Občanům budou distribuovány do schránek barevné pytle na
třídění odpadu (plast, papír a nápojové kartony) a následně
budou obecním vozem sváženy naplněné pytle v předem
určeném termínu do sběrného místa. Předpokládáme tak lepší
třídění odpadů v domácnostech a zajištění návratu finančních
prostředků za tříděný odpad do rozpočtu obce. V současné době
občané třídí málo, případně vytříděný odpad pro nedostatek
sběrných míst v obci odváží jinam.
ZÁPIS DO KRONIKY ZA ROK 2018
Zastupitelstvo obce Valy schválilo zápis do kroniky obce za rok
2018 v předloženém znění.
NÁVRH KOMUNIKACE MEZI KRIZOVÝMI ŠTÁBY,
SLOŽKAMI IZS A OBCEMI PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH STAVŮ.
Obec obdržela návrh řešení náhradního způsobu komunikace
mezi krizovým štábem kraje, krizovými štáby ORP, složkami IZS
a obcemi při řešení mimořádných událostí a krizových stavů v
souvislosti zejména s výpadkem elektrické energie a pozemní
mobilní komunikační sítě většího rozsahu. Krajský úřad
předložil 5 variant řešení a spolupodílení se na financování a
žádá o zaslání jednoznačného vyjádření. Všichni přítomní se s
materiálem seznámili. Zastupitelstvo obce Valy neschvaluje
zapojení obce do tohoto projektu.
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VALY
ZA ROK 2018
Dne 23. 4. 2019 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Valy za
rok 2018 KÚKK – odborem kontroly. O výsledku kontroly je
pořízen zápis, kde se v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VALY ZA ROK 2018
Zastupitelům byl předložen návrh Závěrečného účtu obce Valy
za rok 2018. Předsedající informoval přítomné o projednání
tohoto návrhu Finančním výborem s doporučením schválit v
zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2018 v předloženém znění.
Návrh závěrečného účtu je včetně všech příloh zveřejněn na
úřední desce od 24. 4. 2019.
AKCE „ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – NÁVES“
Obec Valy podala žádost o poskytnutí dotace na akci „Úprava
veřejného prostranství – náves“ ve výši 300 tisíc Kč. Podle zápisu
ze zasedání Zastupitelstva KK byla obci schválena na tuto akci
dotace ve výši 222 590 Kč. V současné době je připravována
smlouva. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele
projektu. Výběrovou komisí byla jako nejvhodnější vybrána
pokračování na str. 3

pokračování ze str. 2
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2019
nabídka společnosti Zahradní a parková spol. s r.o., IČ:
25205978, se sídlem Petra Bezruče 360, 353 01 Velká Hleďsebe, Zastupitelstvo obce Valy schválilo Rozpočtové opatření č.
1/2019, které řeší především změny rozpočtu v souvislosti s
ve výši 487 109 Kč bez DPH.
přijatými dotacemi.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
už dávno není jen pěveckým kroužkem. Je to bezva parta skvělých a
pracovitých dětí od 6 let a zůstává s námi i mládež starší 15 let, což mě velmi
těší.
V pátek 14. června jsme se sešli v tomto školním roce naposledy a společně
jsme bilancovali a hodnotili uplynulou sezónu. Všem
dětem se líbí, že jsme začali hrát na Boomwhackers,
některé by chtěly více zpívat, jiné zas méně. Ani
vystoupení jsme v tomto roce neměli příliš, a to budeme chtít v tom dalším
určitě napravit. Ve školním roce 2019/2020 nás rozhodně čeká podzimní a
jarní soustředění, vystoupení a koncerty, hodně zpívání za doprovodu kytar
a „trubek“ a třeba přidáme zase něco nového…… A protože děti jsou
opravdu práce chtivé, přesvědčily mne, abychom jeli na soustředění i o
prázdninách. V srpnu tedy společně vyrážíme „do Ameriky“.

VALÁČEK

v říjnu už svoji třetí sezónu. Zatímco
VAŘENÍčko zahájí
v té první jsme hodně vařili a letos jsme se

věnovali hlavně pečení, v té příští to
spojíme všechno dohromady. Síly a nadšení neopouští ani děti,
které navštěvují kroužek
V příští sezóně
bude
nejen
pokračovat parta
pokročilých (dokonce se k nám vrátí i ti, kteří nás v průběhu roku
museli opustit kvůli jiným aktivitám), ale začne se scházet i zbrusu
nová skupinka začátečníků.
Děkuji všem rodičům za trpělivost a spolupráci, všem dětem za píli
a odvedenou práci, všem dárcům za jejich příspěvky a své rodině za
ohromnou podporu – bez toho by to nešlo. A těm, kdo naši činnost
podpořili nákupem párku v rohlíku nebo jiné mlsoty na obecních
akcích Dětský den a Na prázdniny s pohádkou, patří také velký
DÍK.
Všechny kroužky ve Valech jsou otevřené novým zájemcům.Více na www.valacek.webovky.cz a www.andy.webovky.cz. Andrea K.

KYTAROVÁ ŠKOLIČKA

DĚKUJEME ANDREO!
Děkujeme za Tvůj čas, který jsi věnovala nám dospělákům
načvičujícím hru na Bobotubes pro vystoupení v Cehnicích.
Bez Tebe bychom to nedali.
Trubkaři

Z.S. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS
VÍTÁNÍ JARA

Na Smrtnou neděli se Valští sešli u Bažantnice, kde se po úžasném vystoupení Valáčku s
trubkami boomwhackers seřadil průvod v čele s Moranou. Za rytmického zpěvu prošel
celou vsí, kolem hospody ulicemi Na Stráni a Na Šancích, aby se vrátil k dětskému hřišti,
kde byla z můstku shozena Morana do vody. I když bylo vody málo, děti ji vystrkaly až za ves. Vesničané se pak mohli radovat nad
jv
gulášovou polévkou a grilovanými steaky a očekávat jaro.

VELIKONOČNÍ POSEZENÍ

uspořádaly tradičně Věrka Hroudová s Yvonou
Marvalovou. Opět vlastnoručně vyrobenými dekoracemi
vytvořily příjemné prostředí, kde při povídání, popíjení
oblíbených nápojů a pojídání přinesených dobrot
pomáhaly účastnicím vytvářet další dekorace pro jejich
domovy. Jednu dekoraci udělaly, jako každým rokem, na
chodbu obecního úřadu.
jv

NA STAVĚNÍ MÁJE PŘILÉTLY ČARODEJNICE
Májka byla přivezena o víkendu, stan a hranice musely být
postaveny v předvečer, protože 30. dubna byl pracovní
den, tak aby zbylo co nejmíň práce. Bylo třeba ještě přivézt
břízku, chvojí na věnec, čarodějnici a už se děti mohly
vrhnout na zdobení. Pak si mohly jít opékat buřty, protože
starost májku převzali muži. Pomocí lana a kleští z
lešenářských trubek ji uvedli do horizontálního stavu a
zajistili ji. Teď přišla na řadu hranice s čarodějnicí. Všichni
se shromáždili kolem a dívali se, jak slaměnou postavu
pohlcuje oheň. Ostatní čarodějnice vůbec nerozhodilo, že
byla upálena jejich kolegyně, a zatancovaly jeden z tanečků
připravených pro vystoupení v Cehnicích, aby si Valáci
taky přišli na své. Potom už se děti mohly naplno věnovat
své zábavě a dospělí poslechu a zpěvu při kytarách. Kromě
našich muzikantů přijel i Břéťa z Moravy s rodinou. Když
jsou v lázních na léčení, nikdy neopomenou navštívit naše
akce. Pozdě v noci jsme se rozešli do svých domovů a
májku nám nikdo neukradl.
jv

DĚTI SI UŽILY SVŮJ DEN

Připravit dětský den bylo složitější. Zajištění atrakcí bylo
na starostovi a Andree. V předvečer se sešlo docela dost lidí na stavění stanu. Děkujeme jim! A zároveň i Hance za koláč, takže
pomocníci mohli práci zakončit kávičkou. Druhý den jsme začínali v jednu hodinu, takže v půl už museli být všichni na svých
místech a někteří i daleko dřív. Bylo nataženo lano, otevřena lezecká stěna a přistavena čtyřkolka. U lana se chytači střídali, jen
Míra na startu s Petrem a Ráďa s Hankou, kteří děti oblékali do postrojů, si odsloužili celé odpoledne až do večera. Na čtyřkolce se
vystřídal Dušan s Láďou a u lezecké stěny jistili dva Tomášové, Péťa, pomáhali Jirka a Dan.
Z atrakcí se děti mohly vyřádit na kolotoči, aquazorbingu a na houpačkách. Bohužel u aquazorbingu to trochu vázlo. Nejdřív
praskla jedna koule, po chvíli druhá.

Pak byla čekačka na šéfa a asi po hodině se koulení po vodě znovu rozjelo. Bohužel po chvíli opět jen v jedné kouli. Aby nám to
vynahradili, zůstali majitelé atrakcí až do půl deváté. Svou výzbroj dětem předvědla policie a během odpoledne přijeli hasiči se
svou technikou a dětmi oblíbenou překážkovou dráhou. K večeru byla pokácena májka a po napínavém přihazování vydražena
moderátorskou dvojicí Hanka a Jana Danovi za částku 1000, Kč. To už začali ladit muzikanti a všichni se jako pokaždé sesedli do
jv
stanu a užívali si zpěvu a pěkného večera.

O POHÁR STAROSTY NA PRÁZDNINY S POHÁDKOU
Utkání čtyř týmů nohejbalistů vypuklo 15.6. v 9
hodin na hřišti ve Valech. Každý tým hrál dva
zápasy za sebou, pokaždé s jiným soupeřem.
Družstva si hru užívala a brala ji vážně a zároveň s
humorem. Tak hráči i diváci prožili pohodové
dopoledne. První místo vyhrálo družstvo Fikuku ,
druzí byli Chataři, třetí se umístilo Nové Sedlo a
Guano obsadilo čtvrté a zároveň poslední místo. jv

Počasí nás nevyšplouchlo, sluníčko svítilo od samého rána a docela
připalovalo. Pro děti bylo připraveno devět stanovišť: záchranáři, oblíbení
Pat a Mat, včelka Mája, Krakonoš s Ančetem, Ferda mravenec s Beruškou,
Karkulka s vlkem, bába kořenářka, strašliví piráti a vodníci. Ve dvě hodiny
byli všichni na svých místech a očekávali davy natěšených dětí. Bohužel
všechny přípravy vyšly trochu nazmar. Pohádkového dne se nezúčastnilo
tolik dětí jako v minulých letech. Ale zato si celou akci užily. Na startu
dostaly kromě mapky jahody, které paní Sapáková přinesla ze své zahrádky,
u záchranáře odpověděly na několik otázek o první pomoci a pokračovaly na
statek Pata a Mata. Ti dva šikulové zrovna něco kutili na svém dvorečku, tak
jim děti pomohly, aby to neskončilo, jako obvykle, katastrofou. Na televizi
vynesené na zápraží běžely jednotlivé epizody Pata a Mata a trávě se pásl
dobytek. Ještě že byl vyřezaný ze dřeva, protože jinak by ho děti musely
honit po celé vsi. Od Pata a Mata přešly ke včelce Máje, která je vyzkoušela z
přírodopisu ze znalosti hmyzu. U Krakonoše děti rozlišovaly zvířata, která
do lesa patří a která ne a taky pomohly vyčistit les od odpadků, které tam
nechali nějací vandalové. Ferda mravenec s Beruškou měli pro děti
připravenou soutěž
pokračování na str.7

BIGBÍT PRO LIBORA
Každoroční vzpomínková akce proběhla za
účasti asi stovky návštěvníků s vystoupením
skupin Kocovina a Grand Tete. Oběma
vystupujícím děkujeme, že nás včlenily do svého
nabitého programu a obzvlášť Kocovině, že se
nedala přetáhnout na placenou akci do Velké
Hleďsebe. Zato BabaHedi zklamali. Přestože
bylo jejich vystoupení dohodnuté a jméno
skupiny vytištěno na plakátech, dva dny před
akcí účast odřekli. Toto nefér jednání neskousnul
jejich kytarista,
zavolal pořadatelům a se
skupinou Grand Tete odehráli dohodnutý čas
místo Babahedů.
jv

pokračování ze str.6  NA PRÁZDNINY S POHÁDKOU
v přenesení pingpongového míčku na lžíci a u
Karkulky s vlkem děti skládaly puzzle.
Přesunuly se k bábě kořenářce, kde je čekal
test z bylinné říše. Piráti měli opět připravené
lovení pokladu a u vodníků si děti mohly
osvěžit znalosti z rybí říše. Když došly do cíle,
čekala je odměna v podobě dárkového balíčku.
jv

NOC S ANDERSENEM

Letos počtvrté se Obec Valy a Obecní knihovna ve Valech připojily k
celorepublikové akci na podporu dětského čtení Noc s Andersenem.
Tentokrát bylo téma českému čtenáři velmi blízké, a tak se Míra K. převlékl za Ferdu Mravence, Hanka B. se ustrojila jako brouk
Pytlík a mně zůstala role Berušky. Připojila se i Lucka R., která přišla dětem předčítat z knihy pohádek, protože ona to umí nejlépe.
Pro děti byla připravena řada her a soutěží a samozřejmě pohádka na dobrou noc. I tak zájemců o tuto akci je stále více a více a
zasedačka s knihovnou už skoro praskala ve švech, akce se vydařila a děti se ještě před odchodem ptaly na další společné
přespávání na obecním úřadě.
Akce se konala 29.3.2019 v Obecní knihovně ve Valech. Za pomoc s organizací a napečené dobroty pro děti děkuji Hance, Mírovi,
paní Vargové a paní Dantlingerové.
Andrea K.

Při svozu nebude brán jiný (komunální) odpad a pytle, do kterých není vidět nebo jiné než žluté a modré
přidělené obecním úřadem. Na odpad můžete přilepit cedulku s požadavkem na počet a druh pytlů a tyto Vám
budou v nejbližší době doručeny do schránky.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
6.7. (sobota) – Struny na terase v 17 hodin
24.8. (vikend) zájezd do Cehnic (setkání
zlatých obcí r. 2016)
31.8. (sobota)  Valský Klátilák v l0 hodin
Podrobnosti o čase a místě konání včas
upřesníme na plakátech a letácích

KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA KAŽDÝ
PÁTEK 1617 HOD.

KNIŽNÍ NOVINKY:
Simon Selic: Dům (dokonalý zločin)
Tereza Chlupáčková: Kus italského
slunce (romantika)
Talor Adams: Na dostřel (thriller)
Radomír Socha: Skřítek Svatojánek,
víla Lucinka a zvířátka (pro děti)

.
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.

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"

