Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 15, pod reg. zn. E 19845

Vážení spoluobčané,

dne: 21.12.2013
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bývá zvykem na sklonku každého roku bilancovat a i já si Vás dovolím
v předvánočním čase oslovit osvědčeným způsobem. V kostce bych Vás chtěl  Slovo starosty
informovat o činnosti zastupitelstva, jak se mu dařilo realizovat přijatá usnesení  Zasedání
v letošním roce.
zastupitelstva
Byla realizována výstavba I. etapy projektu „Chodník a lávka v Kynžvartské ulici“.
Stavba byla realizována firmou EUROVIA CS a.s. - za stavební práce obec uhradila  Lidé z naší vsi
částku 1 227 439 Kč. Na akci obec získala příspěvek od Krajského úřadu KK ve výši  Poděkování
200 000Kč. Zbylou část hradila ze svých prostředků.
 Havelské posvícení
Byla opravena dřevěná část plotu ve sběrném dvoře. Celkové náklady na opravu
činly 34 204 Kč – akce byla financována z dotace fondu ASEKOL částkou – 15 000  Seniorský večírek
 Knihovna
Kč, z vlastních zdrojů použito19 204,-Kč.
Pokračovali jsme v přípravě nového Územního plánu. V únoru proběhlo veřejné  Jubilea
připomínkování. Námitky zpracovány pořizovatelem a předány dotyčným orgánům.
Dokončení „Územního plánu obce Valy“ je plánováno v roce 2015 během letních  Připravujeme
měsíců. Administrativa je velmi zdlouhavá.
 Jízdní řád
Odvodnění místní komunikace v ulici Zelená. V současnosti připravujeme projekt
 Mikuláš
a v příštím roce proběhne realizace stavby.
 Recept
Splácíme úvěr ve výši 50 000,-Kč měsíčně za opravu komunikací provedenou
v roce 2010. Úvěr bude doplacen v dubnu 2014.
Zrealizovali jsme projekt „Rozvoj části zeleně v obci Valy“. Stavba byla předána a probíhá vyúčtování projektu.
Vytvořením dvou pracovních míst pro veřejně prospěšnou práci jsme zajistili kvalitnější údržbu komunikací a
zeleně. Vyčistili jsme velkou část našich lesů, upravili část břehů obou našich potoků. Pracovní místa byla vytvořena
ve spolupráci s Úřadem práce Cheb, který financuje mzdy oběma pracovníkům.
Byly provedeny nátěry všech herních prvků na dětském hřišti a nátěr autobusové zastávky.
Prodloužili jsme smlouvu s MĚSTSKOU DOPRAVOU Mariánské Lázně k zajištění večerního spoje
M. L. – Valy
a zpět.
Povodňové plány obce Valy byly zadány firmě Koordinace -Ing. Jan
Papež. Plán je hotov a probíhá vyúčtování
Za pomoci svazku „ Mariánskolázeňsko d.s.o.“ jsme realizovali výsadbu
zeleně v okolí Obecního úřadu.
2
V ulici Na Šancích jsme opravili 80m komunikace, která se již i vlivem
času začíná propadat. S těmito opravami budeme postupně pokračovat i
v příštím roce, neboť chceme zamezit zničení
vozovky ,protože
kompletní rekonstrukce by následně vyžadovala nemalé finanční
náklady.
Nepovedlo se nám zajistit zateplení Obecního Úřadu. Šance pro získaní
dotace ve vyhlášeném programu byly mizivé vzhledem k vytápění
budovy plynem a instalaci plastových oken v předchozích letech.
Nezajistili bychom potřebné body k získání dotace.
Občanskému sdružení se podařilo získat dotaci na vybavení klubovny a zakoupení čtyř dámských a pánských
dolnochodských krojů.
Příjemnou záležitostí bylo převzetí ocenění za umístění obce v soutěži „Vesnice roku programu obnovy
venkova“. Z rukou představitelů ministerstva zemědělství, předsedy spolku pro obnovu venkova a zástupců
Karlovarského kraje převzal Ing.Petr Hrouda diplom a odměnu 30 000 Kč za udržování lidových tradic.
V nejbližší době nás čeká schválení rozpočtu na rok 2014, dořešení některých majetkoprávních vztahů a příprava
podkladů pro podání žádostí o další dotace. Ty budeme směrovat zejména na zajištění údržby a rozvoje občanské
vybavenosti obce.
Nyní mi, vážení občané, dovolte, abych Vám za celé zastupitelstvo poděkoval za Váš aktivní přístup a přiloženou ruku
k našemu společnému cíli, kterým je spokojené žití v naší obci obklopené pěknou přírodou.
Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelstva hezký zbytek roku, šťastné a veselé pohodové vánoce prožité
v kruhu Vašich nejbližších, do nastávajícího roku pevné zdraví a dobrou pohodu, splnění všech přání a předsevzetí.
Quido Vlk – starosta

Zasedání zastupitelstva obce:

ze 4. 11. 2014

Povodňový plán obce Obec v současné době ani v minulosti neměla zpracovaný povodňový plán. Zákon ukládá obci tento
povodňový plán mít zpracovaný a v době povodní se jím řídit. Úřad Karlovarského kraje v letošním roce vyčlenil ze svého
rozpočtu finance na zpracování povodňových plánů obcí. Naše obec ihned zažádala o příspěvek a ten nám byl schválen ve
výši 22 000Kč.
Oslovili jsme firmu Koordinace pana Ing. Jana Papeže. Hlavní činnost firmy spočívá ve zpracování povodňových plánů, školení
a výcviku povodňových orgánů atd.
Zpráva finančního výboru Finanční výbor dne 27. 9. 2013 provedl kontrolu příspěvků zájmovým a jiným organizacím, použití
těchto příspěvků, kontrolu pokladny, rozpočtové opatření. Při kontrole nebylo zjištěno žádných chyb.
Smlouva o zápůjčce Obdrželi jsme žádost od občanského sdružení „CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS“ o pronájem budovy, nebo její
zápůjčce. Jedná se o budovu na st. p. č. 117 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní. Budova je používána jako klubovna pro pořádání
společenských a kulturních akcí pro občany obce.
Návrhy: starosta doporučuje vzhledem k současné situaci, kdy se občanské sdružení zavázalo pořádat veškeré akce pro
občany, budovu sdružení zapůjčit.
Finanční dar Obec Valy obdržela finanční dar od Fornelius West s. r. o. ve výši 10 000 Kč.Pan Petr Stránský poskytl obci dar
ve výši 5 000 Kč. Dary byly přijaty.
Finanční příspěvky obci Obec Valy obdržela finanční příspěvky na akce realizované obcí v roce 2013. Akce se v letošním roce
již realizovaly, nebo se dokončují. ZO přijalo dary na akce.
a)oprava plotu ve sběrném dvoře – dar 15 000 z fondu Asekolu
b) Chodník a lávka l.etapa – příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200 000Kč.
c) ocenění v soutěži „Vesnice roku“ dar ve výši 30 000,-Kč z rozpočtu Karlovarského kraje za „Diplom za rozvíjení lidových
tradic“ v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2013
Nabídka pro obec Valy Sousední obce přecházejí na nový software účetních program. Celkem ho žádá sedm obcí. Firma ALIS
spol. s. r. o. zpracovala nabídku pro každou obec a vzhledem k velikosti zakázky připravila nabídky s 50 % slevou. Částka,
kterou by naše obec investovala do nových programů dosahuje 67 535,-Kč. Nabídka nebyla schválena.
Spořící státní dluhopisy Byli jsme informováni Komerční bankou o možném prodeji Spořících státních dluhopisů. Dluhopisy
koupeny nebudou.
Odvodnění místní komunikace v Zelené ulici ve ValechV rozvojovém strategickém plánu obce na období 2011 – 2015 má
Obec Valy vybudovat odvodnění v Zelené ulici. Oslovili jsme firmy pro vypracování cenové nabídky na akci. ZO Valy schvaluje
jako dodavatele projektových prací na akci „Odvodnění Zelené ulice Valy“ firmu PROKON, projektová a inženýrská činnost, se
sídlem v Mariánských Lázních. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cena za projektovou dokumentaci je 19810,-Kč
Chodník a lávka Kynžvartská ulice Valy Dne 17.10.2013 bylo zahájeno předání stavby Chodník a lávka Kynžvartská ulice.
Stavební firma nedodržela podmínky dokončení stavby a prodloužila jej o sedmnáct dnů. Na základě smlouvy o dílo byla
uplatněna pokuta ve výši 1 000,-Kč za každý den prodloužení stavby.

zasedání ZO z 2. 12. 2013

Smlouva o výpůjčce budovy na st. p. č. 117 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní, používané jako klubovna pro pořádání
společenských a kulturních akcí pro občany obce. Záměr o výpůjčce byl zveřejněn na obou úředních deskách. Obec
neobdržela žádnou další žádost. Budova byla půjčena Občanskému sdružení „Centrum pro volný čas“
Žádost Českého svazu včelařů o. s., základní organizace Mariánské Lázně o poskytnutí příspěvku na ozdravná opatření při
chovu včel ve výši 2 000Kč byla schválena.
Žádost o příspěvek k nákupu knih od Městské knihovny Cheb pro rok 2014. Knihy budou nakoupeny prostřednictvím MK
Cheb do obecní knihovny Valy. Příspěvek ve výši 1 000Kč bude poskytnut
Odprodej akcií. Společnost CHEVAK Cheb a.s. oslovila obec jako akcionáře nabídkou odkoupení námi vlastněných akcií
společnosti CHEVAK a to za cenu 200,- Kč za každou jednu akcii. Akcie vydala společnost CHEWAK v nominální hodnotě
1.000,-Kč. ZO nebude akceptovat nákup akcií.
Veřejná osobní doprava. Na obecní úřad byla doručena smlouva o zajištění autobusové dopravy v obci. Městská Doprava
Mariánské Lázně s. r. o. službu, která se týká večerního spoje č. 417 016 z M .L. do Valů a zpět provozovala i v letech
předchozích . Smlouva na rok 2014 je v podstatě za stejných finančních podmínek, jako v letech předešlých, tj.43 338,-Kč.
Celková cena služby je o 234,-Kč vyšší než v roce 2013. Smlouva byla prodloužena.

Lidé z naší vsi.

Bez ohledu na počasí roční dobu a kurz dolaru, stoupá si paní Hana Bugyiková před
každou obecní akcí k troubě a peče. Koláče, perníky, řezy nebo štrůdl. Prostě cokoli, pro děti i dospělé. Aby se jim
na akcích líbilo a aby nevyhládli. Pomáhá tak dle svých možností, tím co umí dobře, lidem ze sdružení, kteří mají
už tak dost starostí s přípravou a s pořádáním akcí. Dělá to nenápadně a bez ptaní.
A pak třeba Dáša Vaňková. Od té doby co převzala knihovnu, minimálně jednou do měsíce (ve školním roce i
vícekrát) kutí s dětmi v knihovně stále cosi, co nakonec vypadá moc hezky a nejen, že maminkám a jejich dětem
pomůže zpestřit volný čas, ale vnukne jim i spoustu nápadů na dárečky pro své blízké, které skoro nic nestojí a
udělají radost. Například dráčky a lepidlem polepil můj vnuk v nestřeženém okamžiku několik umytých oken.
Nicméně si ani jedna z žen nestěžuje na nedostatek času ani na to, co by bylo kdyby.. Prostě jdou a udělají.
Takových lidí máme ještě více. Zlatka Horníková s Petrem Matouškem pomáhají organizovat a jsou účastni
minimálně 90 % akcí, Zlatka navíc moderuje všechny dětské akce. A naši mladí – Lucka Horníková, Jakub Křížek,

Martin Faměra a Vítek Barcaba se převlékají do masek při každé dětské akci a zpestřují jejich průběh.
MaruškaVávrová stojí nenápadně v pozadí, ale kdyby pravidelně neoběhla vesnici s letáky, tak bychom nevěděli,
kdy a která akce se koná. No a Tomáš Podzimek s panem starostou všechno vymýšlejí a organizují. Jsou ještě
další lidé, kteří pomáhají a díky těm všem jsou akce v obci pěkné a oblíbené. I tak ale uvítáme každého, kdo by se
chtěl přidat. Pokud jsem na někoho zapomněla, jistě si vzpomenou ti, kterým pomohli a věřte: jsou za každou
sebemenší pomoc vděčni.
J.V.

Poděkování. Za členky OS „Centrum pro volný čas“ sekce "Cvičení žen" bych chtěla poděkovat všem,
kteří se zasloužili o rychlou výměnu krytiny v místnosti Obecního úřadu, kde nám
také povolují cvičit.
Jsme moc rady, že jsou na svých místech konečně lidé, kteří mají zájem nejen o
svůj prospěch, ale hlavně o blaho svých spoluobčanů. Usilují o klidný, radostný a
aktivní život v naší vesnici. To dokazuje množství provedených prací ke zvelebení
obce a následné společenské, sportovní a kulturní akce, na kterých se podílejí i
sami občané. A to všech věkových skupin.
No a pro ty, kteří se ještě nezapojili výzva: "Přijďte mezi nás a přidejte troškou do
mlýna" ať pomocnou rukou, nebo nápadem, ať se nám tu dobře žije.
kolektiv žen Yvona Marvalová

Za

Havelské posvícení připadlo tento rok na
19.10. Do krojů se opět nastrojila mladá děvčata a chlapci.
Za doprovodu hudby procházeli celou vesnicí. Zvali
občany na večerní zábavu do hostince, tancovali a zpívali
už cestou a pozvaní jim sypali do košů koláče na dámskou
volenku.
Takový je
už v naší
vesnici
zvyk.
Za
muzikanty
a
krojovanou mládeží se táhnou děti, rozradostněné, že se něco děje.
Večer v hostinci začal sólem krojované skupiny, která rozverně
vběhla do sálu a po kolečku vzala k tanci přítomné návštěvníky.
K tanci hrála Barevná hudba a před půlnocí byla dámská volenka.
Za taneček platili pánové koláčky, které museli koupit. To je další ze zvyků při posvícení.
Po volence se tančilo a pak byla vylosována tombola. Jako každý
rok se přítomní rozcházeli pozdě v noci, skoro až k ránu… JV

Den seniorů 1.listopadu byli pozváni do sálu hostince
všichni valští, starší šedesáti let. Zastupitelé ve
společenských oblecích je vítali u vchodu a předali jim malou
pozornost. Po společné večeři byl čas na trochu kultury. Paní Hana
Strejčková na varhany a pan Zdeněk Peška na housle zahráli nejen
na vážné téma, ale i písně, které si s nimi mohlo
obecenstvo zazpívat. Pak začala volná zábava. Páni zastupitelé
postupně vyzvali k tanci všechny přítomné dámy a večer tak
pomalu plynul v hovoru, tanci a zábavě. JV

Adventní
věnce Týden před začátkem adventu je tak akorát čas na
výrobu věnců. Jak loni, tak i letos přijela na tuto akci floristka paní
Vlásenková, aby byla nápadem nebo pomocí k dispozici těm, kdo
nejsou tak zkušení nebo jsou s vlastním umem v koncích. Věnce,
které vznikly, byly opravdu moc pěkné. Nejmladším účastníkem,
byla tříletá Lucinka, která s pomocí babičky vyrobila věnec pro
maminku. A jak loni, tak i letos věnovaly ženy starostovi
vlastnoručně zhotovený věnec.
JV

Sloupek paní knihovnice Dagmary Vaňkové

KN IHOVNA

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Otevřeno máme od 16 -18 hod. každý pátek (vrácení
knih mimo tuto dobu možné po telefonické domluvě:
774 313 569)

Akce pořádané v knihovně:

HOUSENKY: VŠUDE BYLO SPOUSTU LISTÍ A JEN
TAK HO ZLIKVIDOVAT? TO BY BYLA VĚČNÁ ŠKODA.
SEŠLY JSME SE A Z NAPADANÉHO
MATERIÁLU,,RECYKLOVALY,,PODZIMNÍ VÝZDOBU.

SNĚHULÁČCI:
VYROBIT SNĚHULÁČKY BYLA HRAČKA,TI STARŠÍ
STIHLI I DÁREČKY PRO BABIČKY A DĚDEČKY.
ZNAK
JEDNOU PŘIŠEL PAN STAROSTANECHCEME-LI SE
ÚČASTNIT SOUTĚŽE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA
O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU. NO, A KDYŽ MÁME
TEN SMRK VE ZNAKU,ŘEKLA JSEM SI: PROČ NE?
PANÍ H.BUGYIKOVÁ ZNAK VYROBILA A PŘI TVOŘENÍ
OZDOB SE NEJVÍCE ,,UJALI,, ANDĚLÍČCI. BYLO
VYROBENO,NAZDOBENO,VYMYŠLENÁ BÁSNIČKA A
TÍM TO.....NESKONČILO
:-) (znak vyhrál . cenu v soutěži)

PF 2014 MY JSME VALSKÉ DĚTIČKY A MÁME
ŠIKOVNÝ RUČIČKY. PRO RADOST TO DĚLÁME
VÁM VŠEM, NA NAŠEM KRÁSNÉM ZNAKU,PRO
ŠTĚSTÍ ANDÍLKY POSÍLÁME. JSOU TO ŠŤASTNÍ
ANDĚLÉ, VYROBENÍ VESELE.
PŘEJEME VÁM SPOUSTU LÁSKY NEJEN NA
VÁNOČNÍ SVÁTKY. TAKY V DUŠÍCH SLUNÍČKO A
CELÝ ROK ŠTĚSTÍČKO,ZDRAVÍ KAŽDÝ ANDĚL
PŘEJE ŽIJTE ŽIVOT KRÁSNĚ A VESELE.PF 2014
JAKUB KUCHARIK,KRISTÝNA STRETZOVÁ,JAN
VANĚK,ANNA DLESKOVÁ,DANIELA
MORÁVKOVÁ,MARIE KORENIČOVÁ,ZUZANA
KUCHARIKOVÁ,MICHAL BUGYIK,ELIŠKA
KUCHARIKOVÁ,KLÁRA VOTÍPKOVÁ,ANNA
VÁVROVÁ A JAKUB VANĚK
PODĚKOVÁNÍ:DĚKUJEME PANÍ LUCII ZAJÍČKOVÉ ŽE ČAS OD
ČASU PŘIJEDE A SVOJÍ KOSMETIKOU M.K. NEJEN LÍČÍ,ALE I
UČÍ KRÁSNĚ SE LÍČIT NAŠE VALSKÉ ŽENY.

Soutěž „O nejhezčí vánoční
ozdobu“
Mariánskolázeňsko, o.p.s. V rámci projektu „Vánoční
tradice v pohraničí“ vyhlásilo Soutěž o nejhezčí
vánoční ozdobu či dekoraci vytvořené jakoukoli
technikou ručních prací.
Do soutěže se zapojili obyvatelé obcí Dolní Žandov,
Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři
Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice a dál
obyvatelé německé partnerské obce Mähring a také
spolupracující německé obce Neualbenreuth, které
obě leží v nedalekém Bavorsku.
Soutěžilo se v
kategoriích:
A:
děti ve věku do 6
let, B: děti ve
věku 7 - 8 let, C:
děti ve věku 9 10 let
D: děti ve věku 11
– 14 let, E: osoby
ve věku 15 let a více. Po vyhodnocení a vyhlášení
výsledků bude z obdržených ozdob a dekorací
(výrobků) vytvořena výstava, která bude putovat po
obcích Svazku
bude umístěna
také v obci
Mähring
a
bude přístupná
veřejnosti.
Účastnily se i
naše děti.
Vyrobily
maketu znaku
obce, který vánočně ozdobily. Vyhrály 2. Místo ve své
kategorii.! Do akce se zapojila i paní Trousílková,
která loni předváděla výrobu háčkovaných kraslic, a
v kategorii nejstarších vyhrála rovněž druhé místo.
Blahopřejeme.
JV

Životní jubileum oslavili tito
občané:
říjen:
pan Luboš Renye-Novák
listopad: paní Hana Laffarová
paní Maria Satrapová
Jubilantům srdečně blahopřejeme
Připravujeme:
28.12.13 – Vánoční turnaj ve stolním
tenisu
8.2.20014 – Maškarní pro děti i dospělé

Rozsvícení vánočního stromu. Kolem třetí hodiny první adventní neděli, se začali scházet lidé
ke stromu, který před tím umístili do stojanu pořadatelé akce. Ti ho také přinesli z lesa, což nebyl zrovna jednoduchý
úkol. Postupně na stromku přibývaly ozdoby, byl omotán řetězem, postaven a po projevu pana starosty rozsvícen.
Mezi tím na tabuli přibývalo vánoční cukroví. Každý nějaké
přinesl. A když nastoupil sbor pana Korejse s dechovými nástroji
a začal hrát koledy, byla vánoční nálada dokonalá. Pan Korejs
rozdal divákům
texty koled a tak
zpívali všichni
přítomní.
Následovalo
vystoupení pana
Žižky s vnuky,
kteří hráli na
trubky. Tak jako
loni i letos sklidili
bouřlivý potlesk. Pak už si lidé užívali vánoční atmosféry, popíjeli
svařáček (děti punč bez alkoholu), pojídali cukroví a opékali na ohni
buřty. Děti běhali okolo nadšené, že ostražitost rodičů polevila. Hospodyňky si vyměňovaly recepty na cukroví a
pánové probírali jako vždy kde - co.

Nový jízdní řád vlaků i autobusů od 15.12.2013 ( sestavil Jiří Černý)

Odjezdy spojů z Valů do Mariánských Lázní (od 15.12.2013)
Odj . Příj.
Spoj
5.19
5:33
5.39
5.44
6:01
6.16
6.35
7.17

5:30
5:37
5:50
6:00
6:10
6:19
6:45
7:20

BUS
Vlak
BUS
BUS
BUS
Vlak
BUS
Vlak

7.31
7.39
8.27
10.27
11:02
11.49
12.41
13.11
13.46
13.46
14.11
14.42

7:40
7:50
8:40
10:30
11:15
11:52
12:50
13.20
13.49
13.55
14.20
14.45

BUS
BUS
BUS
Vlak
BUS
Vlak
BUS
BUS
Vlak
BUS
BUS
Vlak

15.47
15.49
16.14
16.24
16.36
17.46
18.22
20.31
23.4

15.50
16:05
16:25
16:40
16:50
17:49
18:35
20:34
23:07

Vlak
BUS
BUS
BUS
BUS
Vlak
BUS
Vlak
Vlak

23.12

23:20

Po-Pá
Po-SO
a 24.XII.13;1.,8.V.;28.X.14
So nejede 5.VII.2014
Po-Pá
Po-Pá
Po-Pá
Po-Pá
k Zš Úšovice do 27.VI.2014 a od
1.IX.2014,nejede 21.XII 5.1.;31.1.; 24 a 28.II; 17Po-Pá 18.IV.;27-29.X;

Po-Pá
Po-So nejede 5.VII.2014
Po-So
Po-Pá
Po-Pá
Ne/Sv
Po-Pá
Po-So
Ne/Sv
Po-Pá
Po-Pá
Po-Pá
Ne/Sv
Po-Pá
Po-Pá
Po-Pá

nejede 5.VII.2014

nejede 24.XII.2013

Příjezdy spojů z Valů do Mariánských Lázní (od 15.12.2013)
Odj . Příj.
Spoj
4:54

4:57

5:30

5:39

6:05
6:15

6:14
6:25

7:00

7:09

5:53

6:54
7:42

5:56

6:57
7:45

8:10

8:13

9:10

9:20

9:18
10:40
12:30
12:50

9:21
10:43
12:33
12:53

13:10 13:20
13:30 13:43
14:15 14:24
14:30

14:33

nejede 5.VII.2014
nejede 24.XII.2013

14:35 14:45

K.Vary-Plzeň do 27.VI. A od
29.VIII

15:10 15:20

nejede 31.XII.2013
nejede 31.XII.2013
nejede 24.XII.2013
nejede 31.XII.2013
K.Vary-Plzeň

nejede 31.XII.2013
nejede 24.a 31.XII.2013
Po-Pá nejede 31.XII.2013

Trolej Jede do stanice Chebská

15:09
15:24

15:12
15:27

16:10 16:20
16:31
16:31

16:34
16:34

17:10 17:20
17:10 17:20
18:40

18:43

19:10 19:19
20:07

20:10

Vlak
BUS
Vlak
BUS
BUS
Vlak
BUS
Vlak

Po-Pá
Po-Pá
Po-Pá
Po-Pá
Po-So nejede 5.VII.2014
Po-Pá
Po-Pá
So,Ne/Sv

Vlak
BUS
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
BUS
BUS
BUS
Vlak
BUS
Vlak

Po-Pá
Po-So
So,Ne/Sv
Po-Pá
So,Ne/Sv
Po-Pá
Po-So
Ne/Sv
Po-Pá
Po-Pá
So,Ne/Sv
So,Ne/Sv

BUS
Vlak
BUS
Vlak
Vlak
BUS
BUS
Vlak
BUS

nejede 5.VII.2014

nejede 5.VII.2014
nejede 24.XII.2013

nejede 24.XII.2013

Po-Pá
Po-Pá nejede 31.XII.2013
So,Ne/Sv
Po-Pá
Planá.Most od 30.VI.do28.VIII
Ne/Sv Nejede 24.XII.2013
Po-Pá nejede 31.XII.2013
Po-Pá nejede 31.XII.2013
nejede 24.; 25.;31.XII.2013, 20.IV.;

Vlak Po-Pá,Ne 5.VII.;16.XI.2014
22:42 22:54 Trolej vyjíždí z ML od City Service

Mikulášská pro děti

Na návštěvu Mikuláše se děti každý rok
velice těší, i když ji některé
očekávají s rozechvěním. Co kdyby
byly v pytli opravdu jen brambory a
uhlí? Nebo co když v tom pytli
skončí sami? Ale nemusely se bát.
S Mikulášem přišel anděl a ten
držel od hodných dětí čerty dál. Jen
jednoho zatvrzelce čerti odnesli, ale
asi zlobil tolik, že ho ani v pekle
nechtěli, protože se za chvíli vrátil

zpátky.
A uhlí s bramborami je už tak drahé,
Čekání na příchod Mikuláše si děti
Mikuláš opravdu přišel, měl pro něj
že se v příštím roce polepší. Jedna
Mikuláši dudlík .

že je ani čerti nerozdávají.
krátily tancem a soutěžemi. Když pak
každý připravenou básničku a sliby,
statečná holčička dokonce odevzdala

RECEPTY
KOULE RAFFAELO
Plechovka Salka se smíchá
se strouhaným kokosem ( z
balení 250g odsypeme na
obalení, jinak všechno
použijeme). Mandle se spaří
horkou vodou, oloupou a
balí se do kokosové hmoty.
Kuličky se obalí v kokosu.

A jaké cukroví jedli naši předci?
BOBKY 14 dkg cukru, 14 dkg hl. mouky, 1 vejce
Zpracujeme, vyválíme váleček (průměr 1 cm) a krájíme na
kousky (1 cm). Kousky se pečou na vymazaném plechu.
Recept je z Valašska., chudý, jednoduchý, ale velice jedlý.
Děti na Valašsku si tímto cukrovím plnily kapsy místo
bombonů.

A jeden ze Slovenska:
FÚKANÉ ROHLÍKY
½ kg cukru moučka ,¼ kg
ořechů, 20 dkg hl. mouky,
1 Hera (tuk),1 malá lžička
sody. Válí se rohlíčky,nebo se
natlačí do formiček jako
pracny. Jsou výborné, lehké
nadýchané a křehké. Já
dávám do formiček a nebalím v cukru, protože jsou sladké
dost.
Za obsahovou stránku, periodicitu a správnost po poslední korektuře zodpovídá Tomáš Podzimek. Poslední korekturu provedl
starosta ve spolupráci s Tomášem Podzimkem. Sestavili : J. Vlková, Financování je bez účasti obce, na vlastní náklady vydali
pánové Petr Filipčík, Tomáš Podzimek, ing. Petr Hrouda a Quido Vlk. Příspěvky můžete posílat na e-mailovou adresu:
valskenovinky@seznam.cz nebo do schránky na Obecní úřad Valy – označit obálku: „Valské novinky – Tomáš Podzimek

