Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 38, pod reg. zn. E 19845

dne: 24.9.2019

ÚVODNÍ SLOVO

starosta obce

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
I. BĚH

Ve dnech 8. 12. července 2019 proběhl 1. běh příměstského tábora ve Valech. Děti se každé ráno scházely od 7.30
hodin, v 8 hodin začal společný program. Zázemím se na 5 dní pro 19 dětí a 2 dospělé vedoucí stal areál
zrekonstruované Bažantnice. Teplé obědy a odpolední svačina byly dováženy z Dětské lázeňské léčebny z Lázní Kynžvartu. Děti
nejvíce bavily hry v lese, v blízkém okolí Bažantnice si vybudovaly svoje bunkry. Podle počasí jsme chodili na dětské hřiště ve
Valech, jeden den jsme šli pěšky do bazénu do Mariánských Lázní. Na hřišti jsme společně nasbírali rybíz a druhý den jsme upekli
koláče a uvařili marmeládu. Děti měly možnost malovat na dřevo, společně vytvořily nástěnku s pravidly chování na táboře.
Stopovačka v lese s hledáním pokladu děti také bavila. Závěrečné páteční odpoledne patřilo opékání buřtů, děti si mohly zkusit
lezení na horolezecké stěně s instruktory. Dětem se tábor velmi líbil.
Mgr. Jana Šályová

II. BĚH

V srpnu jsem byla vedoucí na druhém turnusu příměstského tábora.
Měli jsme ve dvou na starosti 20 dětí, z toho jenom 7 dívek.
Jelikož jsme byli na Bažantnici, děti byly celý den venku v přírodě. Před budovou nám obec nechala postavit stan, takže každý den
jsme se ráno v 8,00 hodin sešli, připravili si stoly a lavice, u kterých jsme každý den jedli. Bylo to fajn až na ty vosy, kterých bylo
letos opravdu hodně. Odpoledne se zase všechno nastěhovalo do klubovny. Rozcházeli jsme se mezi 16,30 – 17 hodinou.
Každý den jsme pro děti měli připravený program.
Byli jsme se podívat u Krále smrků, některé děti ho ještě neviděly. Ochutnali jsme Balbínův a Myší pramen, prozkoumali okolí
Bažantnice, kde děti opět stavěly a vylepšovaly bunkr. V okolí klubovny si děti hrály míčové hry, u stolů kreslily nebo hrály deskové
hry.
Během týdne jsme byli několikrát na výletě v Mariánských Lázních, vždy pěšky. Dvakrát jsme byli v městském bazénu, což děti v
létě ocenily. Navštívili jsme mariánskolázeňské hasiče, kde je nejvíc bavila plošina, která je vyvezla do výšky minimálně 25 metrů.
Některé děti si to zopakovaly i třikrát! Hasiči byli velice ochotní, ukázali dětem vše, co se týká jejich práce. Nakonec nás ještě odvezli
zpátky do Valů, aby dětem trochu ušetřili nohy. Některé děti již byly docela unavené, průměrně jsme denně ušli 8 – 10 km a na to již
dnešní děti nejsou zvyklé ☺ .
Moc bychom chtěli poděkovat panu Votípkovi, který nás pozval do své truhlářské dílny ve Valech, kde dětem ukázal, co všechno
zde vyrábějí, jaké k tomu používají stroje, jak ty stroje pracují, a zdůraznil bezpečnost při práci s nimi. Děti byly velice nadšené a
projevily velký zájem. Každý dostal dárek v podobě valského znaku ze dřeva, který si musel sám začistit smirkovým papírem a
vybarvit.
V pátek na závěr tábora jsme na dětském hřišti měli zajištěnou horolezeckou stěnu s instruktory, kdo měl zájem, mohl si to
vyzkoušet. Místo odpolední svačiny jsme měli ohýnek a děti si opekly buřty.
Hanka Smetáková

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Žádost o dodatek k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.

PETICE OBČANŮ ČR
proti záměru Ministerstva financí
ČR zrušit 34 vybraných pracovišť
finančních úřadů
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY
KYTAROVÁ ŠKOLIČKA

VALÁČEK

www.valacek.webovky.cz a andy.webovky.cz

ZUMBA

Andrea K.

OD ZÁŘÍ CVIČÍ KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU OD
19TI HOD.

CVIČENÍ ŽEN
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 18TI HOD.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Českobavorská soutěž v rybaření

Obec Valy realizuje během roku 2019 českobavorský
projekt „Živé Valy“. V rámci tohoto projektu se konala i
společná soutěž v rybaření. Jednalo se o noční rybaření z pátku 12. července 2019 na sobotu 13. července 2019. Akce probíhala v
překrásném prostředí Českého lesa u rybníku Kajetán. Zejména bavorské účastníky z partnerského Nagelu očarovala překrásná
krajina a zachovalá příroda. Bavorští hosté byli také překvapení ze zajímavé minulosti tohoto místa. Samotný název rybníku
pochází od dřívějšího majitele tohoto panství. S místem je spjatá i děsivá minulost vztahující se k akci „Kámen“, kterou zde
realizovala Státní bezpečnost za minulého režimu. Přestože celé týdny bylo suché horké počasí, zrovna na tuto akci začalo pršet a
razantně se ochladilo. Všichni přítomní tento vrtoch přírody brali s nadhledem a celou akci doprovázela družebná přátelská
atmosféra. Bavorská strana se těší až Valští dorazí v září do Nagelu.
Projekt Živé Valy je spolufinancovaný z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis.
manažer projektu: Richard Štěpánovský

Pan starosta Quido Vlk vítá účastníky a říká instrukce k závodu

Pokračování na str. 5

Pokračování ze str. 4

Velice zajímavé informace o akci „Kámen“

Stateční čeští senioři!

V sobotu dne 27. července 2019 se
konal výlet do bavorského Hofu.
Když Valy mají železnici, tak proč ji nevyužít?! Výlet se konal právě ekologickou
železniční dopravou. Není nic snadnějšího, než nastoupit do vlaku a koupit si u
průvodčí jízdenku EgroNet a bez omezení cestovat veřejnou dopravou (vlaky,
městskými i regionálními autobusy) v českoněmeckém příhraničí. Čím více lidí
jede, tím je cestování levnější. Bližší informace na www.egronet.de. Po přestupu v
Chebu a Marktredwitzu se účastníci brzy ocitli v Hofu. Skupina prošla celým
městem do lesoparku Theresienstein, kde se nachází krásná botanická a malá
zoologická zahrada. Dalším cílem byl prostor u moderního divadla a víceúčelové
Freiheitshalle Hof, kde se koná Volksfest. Jedná se o velkou akci, kterou od 26. 7. –
4. 8. 2019 navštíví přibližně čtvrt milionu návštěvníků. Aby člověk zažil jedinečnou
atmosféru bavorských slavností, atrakce pro malé i velké, ochutnal pivo a
bratwurst, není třeba jezdit až do Mnichova, ale stačí zajet právě do nedalekého
Hofu. Přestože bylo horké počasí a senioři během celého pobytu prošli město
křížem krážem pestrým terénem, byli stateční a ušli to. Samotné cestování
moderními vlaky bylo příjemné a pohodlné. Spoje dobře navazovaly a s dobrou
partou lidí cesta rychle utíká.
Akce byla realizována v rámci projektu „Živé Valy“, spolufinancovaného z
programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis.

A jak na výlet vzpomíná knihovnice Hanka?

manažer projektu: Richard Štěpánovský

Poslední červencovou sobotu jsme v rámci
projektu Živé Valy vyrazili na výlet do
Hofu. Naplánovaná byla návštěva
botanické zahrady, zoologické zahrady a Volksfestu. Tentokrát jsme vyrazili vlakem. Dva přestupy jsme zvládli hravě, v půl desáté jsme byli na
místě. To byla ta lehčí část cesty. Nikdo z nás netušil, že nás čeká pěší turistika přes celé město, které je pěkně z kopce do kopce. Cestou jsme
nakoukli do kostela svatého Michala a „Špitálského“ kostela, který byl výjimečně otevřený. A pak už na nás čekal výšlap na pěkně nepěkný
kopeček. Zvládli jsme to. Odměnou nám byl pohled na krásné záhonky plné květinových ornamentů. Do zoo už to byl jen kousek. Dostali jsme
malé občerstvení, vybalili jsme svačinky a po menší pauze vyrazili na prohlídku zoo. Zahrada je to sice malá, ale za to nabízí bližší kontakt se
zvířátky. Kde se vám povede vlézt do papouščí voliéry, nebo do výběhu klokanů? To byl zážitek hlavně pro děti. Po jedné hodině jsme vyrazili na
další cestu městem. Respektive po parcích. Bylo příjemné jít v poledním horku stínem stromů a podél říčky. Na konci téhle etapy jsme měli slíbený
korbel pěkně vychlazeného piva, tak se šlo přeci jenom veseleji. Po hodince cesty jsme dosáhli cíle. Místní slavnost VOLKSTFEST. Pivu a
klobáskám jsme neodolali. Dokonce ani nepivaři. Pak už nás čekala pouť. Kolotoče, střelnice, zábava, kterou ocení především děti. Ve čtyři hodiny
jsme společně vyrazili na nádraží. To naštěstí bylo za rohem. A pak už jen cesta vlakem zpátky domů. Výlet to byl náročný, ale krásný. Tak zase
někdy příště.
pokračování na str. 6

pokračování ze str. 5

Hanka Bugyiková

Výlet do Nagelu

jv

manažer projektu: Richard Štěpánovský

Z.S. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS
STRUNY NA TERASE

jv

CEHNICE HOSTÍ ZLATÉ VESNICE ROKU 2016!

jv

KLÁTILÁK  19. ROČNÍK

jv

INFORMACE Z BLÍZKÉHO OKOLÍ
MOŠTÁRNA VE VELKÉ HLEĎSEBI SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Dne 28.9.2019 se uskuteční na vrchu Krakonoš. XII. ročník
Svatováclavského setkání lidí dobré vůle.
Začátek od 11 hodin, hlavní program je připraven od 13 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční slavnosti se středověkou
tématikou: rytířský turnaj na koních, dále nebude chybět staročeský
jarmark, rytířská družina, ukázka palných zbraní, gotické šermířské
souboje, ukázky středověkých řemesel. V parku Boheminium bude
nově představen model Lednického areálu.Autospektrum 2000 s.r.o.
se postará o zábavu dospělých i dětí. (možnost vyzkoušení vozů
Škoda).Proběhne ekumenická mše za účasti církevních představitelů,
tradiční průvod svatého Václava s družinou. Připomeneme si 30.
výročí sametové revoluce  30 let svobody. Vystoupí také dětský
Dne 11. září 2019 bylo v areálu bývalých Hamrnických kasáren dechový orchestr a mažoretky. Vše bude zakončeno hudbou k
slavnostně otevřeno parkourové hřiště.
poslechu country skupinou „Starší páni Tachov“.
PARKOUR je moderní sportovní disciplína určená a provozovaná
především mladší generací. Smyslem je schopnost pohybovat se v
prostředí  ať městském, či v přírodě  plynule, efektivně a bezpečně s
použitím ne technických prostředků, ale vlastního těla. Je to
dovednost zvládat a překonávat libovolné překážky v okolním
prostředí kameny, skály,
větve ale i zábradlí či
betonové zdi. Nejedná se o
dovednosti pouze fyzické,
ale vyžaduje také tréning a
předpoklady
psychické
povahy  odvaha, vůle,
trpělivost, aby se ve všech
situacích (a především
kritických) uměl pohybovat
klidně a sebejistě.

VZHLEDEM K MALÉ ÚRODĚ OVOCE BUDE MOŠTOVÁNÍ
PROBÍHAT POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ NA
OBJEDNÁNÍ.
OBJEDNAT SE MŮŽETE NA TELEFONNÍM ČÍSLE

607 079 153

PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ NOVĚ V ML

DÁLE PŘIPRAVUJEME

19.10. (sobota)  Havelské posvíceni ve 20 hodin (Březí vlk)
2.11. od 19 hodin Halloween pro děti s přespáním
8.11. (pátek)  Den seniorů v 17 hodin (Březí Vlk)
30.11 (sobota)  Adventní věnce ve 14 hodin (obecní úřad)
1.12. (neděle)  Rozsvícení vánočního stromu v 17 hod.
(zdobení v 16 hod.)
6.12. (pátek)  Mikulášská pro děti v 16 hodin
26.12.(úterý)  vánoční turnaj ve stolním tenisu v 10 hodin
(Březí vlk)
31.12.(sobota) Silvestr
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"

