Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 14, pod reg. zn. E 19845

dne: 30.9.2013

Z OBSAHU:
Valští - počasí v dnešních dnech nám připomíná
příchozí podzim a tomu odpovídá stavební ruch, který ještě v těchto dnech
 Slovo starosty
panuje v naší obci. V minulém čísle Valských novinek jsem Vás informoval o
připravovaných akcích během léta. Dnes v době, kdy má většina z Vás po
 Zasedání
dovolené a pomalými kroky se připravuje na konec roku, bych Vás chtěl
zastupitelstva
seznámit s výsledky našich letních aktivit.
 Na prázdniny
Jedním z našich cílů byla rekonstrukce oplocení areálu sběrného dvora, který je
s pohádkou-Letní kino
v majetku obce. Plot byl již delší dobu v havarijním stavu. Jeho nakloněním do
 Struny na terase
prostoru sběrného dvora a sousedních pozemků hrozilo nebezpečí úrazu a
 Rozloučení
poškození majetku. Oprava byla dokončena v měsíci srpnu. Fond ASEKOLu
s prázdninami
přispěl naší obci částkou 15 000,-Kč tj. zhruba polovinou z celkových nákladů

Knihovna
Letos poprvé od roku 2002 se obec zúčastnila soutěže „Vesnice roku 2013“
vyhlášené Spolkem pro obnovu venkova, Ministerstvem pro místní rozvoj a  Valský Klátilák
Svazem měst a obcí ČR. V napětí jsme očekávali vyhodnocení krajského kola, které  Naše obec
se konalo ve vítězné obci Hájek. Naše obec získala DIPLOM za rozvíjení lidových  Připravujeme
tradic. K tomuto ocenění obdržela obec finanční dar 30 000,-Kč. Poděkování patří
 Narození
především občanům, kteří zde v šedesátých letech minulého století započali slavit
 Jubilea
dnes již tradiční Havelské posvícení.
Nelze opomenout současné pořadatele Havelského posvícení, jež rok co rok kroje  Recept
opravují a předvádí nám je za zpěvu při pozvání na večerní veselici.
Obec Valy se zapojila do projektu pod názvem „Společná výsadba zeleně“, podpořeného Dispozičním fondem,
spolufinancovaného
Evropskou
Unií.
Nositelem
projektu
je
Dobrovolný
svazek
obcí
Slovo starosty: Vážení

Mariánskňolázeňsko, který sdružuje 9 obcí v okolí Mariánských Lázní (Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart,
Starou Vodu, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velkou Hleďsebi a Vlkovice). Partnerem projektu je bavorská obec
Mähring. V rámci tohoto projektu proběhla 7. září letošního roku výsadba zeleně. Sázely se keře okolo budovy
obecního úřadu. Do výsadby se zapojili místní občané, kteří si svůj keř pojmenovali a s vizitkou zasadili za pomoci
pracovníků realizační firmy paní Slepičkové. Výsadbu zeleně přijel navštívit pan místostarosta Tomáš Tušl ze
sousední obce Velká Hleďsebe a pan Franz Schöner zástupce německého partnera. Pro přítomné bylo připraveno
malé občerstvení. Po prohlídce části obce se pan Schöner pochvalně vyjádřil o dění v obci a popřál nám hodně
úspěchů v budoucnosti.
Výstavba chodníku a lávky zahájena: Dne 26.8.2013 zahájila stavební firma Eurovia práce, které zahrnují
výstavbu chodníku a lávky pro pěší, přes Kosový potok. Realizací stavby je řešen bezpečný pohyb dětí a chodců v
části obce od dětského hřiště po napojení se ke stávajícímu asfaltovému chodníku v Klimentově.
Práce by měly být dokončeny tak, aby nohy našich obyvatel a návštěvníků mohly nejpozději v říjnu tohoto roku
vykročit na nově zbudovaný chodník a lávku.
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Zároveň s touto stavbou
bude řešen i projekt
„Rozvoj části zeleně v obci
Valy“. V prostoru kolem
tenisového
kurtu,
dětského
hřiště
a
klubovny budou vysázeny
stromy a keře, které
oddělí tyto prostory od
místní komunikace a
Bahnitého potoka.
Realizaci obou projektů získá obec hezké a bezpečné prostředí pro volnočasové aktivity všech občanů. Stavba za
necelý měsíc postoupila značně kupředu, což můžete posoudit dle následujících fotografií. Chodníky jsou téměř
hotové, zbývá osadit asi nejtěžší část stavby a to lávku pro pěší.
Z menších projektů se nám podařila výměna podlahové krytiny
v zasedací místnosti OÚ, dále jsme propojili kanalizaci s jímkou u
objektu naší klubovny. Zde prováděl výkopové práce pan František
Alexa zdarma. Instalaci elektrických rozvodu kompletně provedl pan
Jaroslav Koutek opět zdarma. Oběma patří velký dík.
Toto je výčet většiny aktivit a dovolím si teď poděkovat všem
zaměstnancům obce, spolupracovníkům na obecním úřadu,
místostarostovi, členům zastupitelstva obce, členům komisí a výborů
všem občanům obce za práci ve prospěch vesnice a pomoc, kterou
prokazují po celé období při zajišťování chodu obce a řešení mnohých
problémů.
Quido Vlk

Zasedání zastupitelstva obce:18. zasedání ZO Valy z 8.7. 2013 * *Obec obdržela žádost o
předfinancování třech projektů Mariánskolázeňska jehož je naše obec členem.
a) popis projektu č.1: Setkání při příležitosti činnosti Mariánskolázeňska . Prostřednictvím oslav 10. výročí chce
Svazek poděkovat všem partnerům a spolupracovníkům za podporu a odvedenou práci jak na české straně, tak i
na straně německé – obcím Mähring a Neualbenreuth na území Svobodného státu Bavorsko. Na setkání budou
prezentovány výsledky vzájemné spolupráce formou výstavy (budou použité stojany, zakoupené již v rámci
projektu „Náš region“). Dále se uskuteční prohlídka blízkého okolí obce Drmoul, ve které se bude celá akce konat.
Během setkání bude připravený kulturní program, na kterém vystoupí žáci jedné školy svazku(Dolní Žandov) a z
Mähringu. Důležitou součástí setkání bude jednání o možnostech a představách o další spolupráci. Projekt
umožňuje zakoupení upomínkových předmětů, dopravu hostů a účinkujících na kulturním vystoupení a na exkurzi
v regionu Mariánskolázeňska, dále tisk doprovodné výstavy z fotografií obcí, překlady, tlumočení, občerstvení a
náklady na administraci, realizaci a řízení projektu.
b) popis projektu č.2: O pohár kamene (nohejbalový turnaj)Tématem projektu je uspořádání nohejbalového
turnaje pod názvem "O pohár hraničního kamene". Pozváno a sestaveno bude 10 družstev, minimálně dvě
družstva budou z Bavorska a členové družstev budou z řad zástupců jednotlivých obcí. Turnaj se uskuteční během
jednoho dne formou tzv. zkrácené hry, soutěžit se bude na 3 kurtech členské obce Drmoul. Termín realizace
turnaje je září 2013. Cílem projektu je pomocí sportovní akce sblížit zástupce obcí. Během společně tráveného
času i mimo hru budou mít všichni účastníci možnost diskutovat o problémech svých obcí, jejich řešení a
navazovat kontakty pro další spolupráci.
popis projektu č.3: Společná výsadba zeleně Projekt řeší výsadbu zeleně - stromů a keřů v centru obcí u
významných památek či turistických atraktivit. Jedná se o obnovu krajinných prvků a o obnovu okolí památek a
historických center obcí. Výsadba bude uskutečněna pomocí veřejnosti svépomocí a za asistence odborné firmy,
která zároveň provede přípravu výsadby. Každá výsadba bude spojena s krátkou prezentační akcí, na které se
obec stručně představí přítomným návštěvníkům, prezentace bude zaměřena zejména na obnovu krajinných
prvků. Všechny tři projekty mají výši dotace 85% uznatelných výdajů, tzn., že bude vráceno 85%
z předfinancované částky (předpoklad vrácení podzim 2014).
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Předběžné náklady obce:Projekt č.1–předfinancování 7 160,32Kč vráceno 6 086,272Kč náklady obce – 1074,05Kč
Projekt č.2 – předfinancování 4 551,78Kč vráceno 3 869,01Kč náklady obce – 682,77Kč
Projekt č.3 – předfinancování 28 080Kč vráceno 23 868Kč
náklady obce – 4 212Kč
* Různé Je poslední šance získat dotace EU na zateplení budovy OÚ bez výměny zdroje tepla. Cenové nabídky na
tento projekt projdou soutěží. Cena by neměla přesáhnout 50 000Kč
* Diskuse Provoz tenisového kurtu – Bude vystaven cenový sazebník a bude vyvěšen provozní řád.

19. zasedání ZO Valy z 2.9. 2013: Předfinancování projektů Mariánskolázeňska
Obec obdržela žádost o předfinancování dvou projektů Mariánskolázeňska jehož je naše obec členem.
a) vytvoření cyklomapy
ZO předfinancování projektu neodsouhlasilo, protože máme v plánu vlastní akce.
b) Vánoční tradice v pohraničí
ZO Valy neschválilo předfinancování projektu ze stejných důvodů jako u předchozího bodu.
Dále obec Valy obdržela žádost o finanční dar. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, žádá o
poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu obce na rok 2014. Další žádost byla o podporu neziskového
vzdělávacího programu – časopisu Historický kaleidoskop. Obec má však málo finančních prostředků na vlastní
potřeby a hodně vlastních plánů, proto se ZO rozhodlo dar neposkytnout .

Informace pro majitele psů
Ve zkratce nejdůležitější povinnosti majitelů – držitelů psů :

* zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí
použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávající státní veterinární dozor.
* držitel psa staršího 3 měsíců je povinen jej přihlásit na OÚ ve Valech
na území obce Valy je zavedeno vybírání poplatků ze psů, který je splatný 1 x ročně a to do 28.2. kalendářního roku. Výše veškerých
poplatků, jakož i osoby osvobozené od poplatků jsou uvedeny v OZV obce Valy č.3/2010 o místních poplatcích.
* je zakázáno přinášet nebo přivádět psy na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště, plochy určené k rekreaci
* na veřejném prostranství je průvodce (doprovod) povinen mít psa na vodítku s výjimkou prostor pro volné pobíhání
* průvodce psa je povinen odstranit psem způsobené znečištění (exkrementy )veřejného prostranství
* Prostory pro volné pobíhání psů se nacházejí v katastrálním území obce Valy: pozemková parcela č. 457/1,

pozemková parcela č. 457/2, pozemková parcela č. 437/16, pozemková parcela č. 437/10, pozemková parcela
č.244/1

Na prázdniny s pohádkou

Připravit tuto akci nebylo jednoduché. Účastnilo se jí spousta
aktérů a počasí nebylo příznivé. Ale protože se všichni chopili svých
úkolů s nadšením, můžeme s uspokojením konstatovat, že zahájení
prázdnin proběhlo dobře a s úspěchem. Děti přivítala Víla Amálka.
Rozdala jim mapy s trasou. Na ně dostaly na každém stanovišti
razítko, že úspěšně absolvovaly dovednostní nebo znalostní testy
připravené na stanovištích. Ája s Fíkem děti prověřila ze „skoku do
dálky pro něco“, Mickeymaus měl připravené kuželky, stavebnici
z kostek,
v lese
čekala Káča s čertem
se znalostní soutěží:
děti třídily co do lesa patří a co ne. Opodál Krakonoš s Ančí
zkoušeli děti ze znalosti zvířat. U Ivánka a Ježibaby zapletly
děvčata Nastěnce cop a chlapci stříleli lukem. Na rybníce
převážel indián na kánoi a vodník chytal dušičky těch , kteří
neuhádli vodní živočichy na obrázcích nebo vystavené
v akváriu. Děti všechno
správně věděly, tak vodník
neulovil ani jednu dušičku.
Poslední soutěž byla u
myslivce. Děti dávaly dohromady strom, list a plod. Pak už jen Křemílek
s Vochomůrkou předali dětem těžce vysloužené dárkové balíčky. Pak se
opékaly buřty a děti se rozběhly domů pro teplejší oblečení na večerní
představení. Pro děti se promítal Kozí příběh se sýrem a pro dospělé Okresní
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KN IHOVNA

přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka,
sponzoroval pan Daniel Hančin.

který

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Struny na terase Záměrem této společenské

Tak jsem zase vyšmejdila knihovnu, a musim se
,,neskromně“, pochválit, že to tu už vypadá k
světu. Můžete každý pátek zaběhnout na kávu či
čajík. Děťátka si můžou pohrát, něco namalovat,
ti starší na internet a knížek tu je víc než dost.
Dáša V. Otevřeno máme od 16 -18 hod. každý
pátek (vrácení knih mimo tuto dobu možné po
telefonické domluvě: 774 313 569)
knihovnice paní Dagmara Vaňková

Akce pořádané v knihovně:
21.6.2013- Den krásy

Ženy a dívky mohly
vyzkoušet kosmetiku řady Mary Key

13.9.2013 v 17,00 hod.pro děti
rukodělné odpoledne. Báječné odpoledne
v knihovně. Bylo úpně plno, nemohla jsem
mamkám nabídnout ani kafíčko, protože by
nebylo kam dát mašinu, ale moooc jsme si to
užily . Děti začaly vyrábět dráčky a byly nadšené,
protože za asistence maminek všichni
dráčci dopadli moc dobře. Když pan starosta
donesl dětem sladkou odměnu za jejich snažení,
byly dokonale šťastné. Každé dítě vyrobilo pár
dráčků a pyšně si je odneslo
domů.

akce bylo poukázat na to, kolik muzikantů v obci máme
a zapojit je do veřejného života. Ne všichni měli odvahu
se postavit před publikum. Přece jen je něco jiného hrát
kamarádům u táboráku a
něco jiného stoupnout si na
ozvučené pódium. V prvním
ročníku „Strun na terase“
účinkovali: Radek Pavlina,
Tomáš Podzimek s Ládíkem
Trochem, Milan Bubanec se
Standou, Jarda Matoušek a
Radek Barcaba. Hosty byli
houslistka paní Smrčková,
basová kytara paní Psotková
a kytara pan Psotka. Koncert
přilákal vedle místních i
přespolní diváky. Pořadatelé doufají, že v dalších letech
přibude jak účinkujících, tak diváků.

Rozloučení s prázdninami

4.10.2013 v 16,00 hod. pro ženy
den krásy s Mary Key
8.11.2013 v 16,00 hod. rukodělné
odpoledne pro děti- budeme
vyrábět bramborová razítka,
lístečky a pod.
13.12.2013 v 16,00 hod. rukodělné
odpoledne pro děti- sněhuláci pro
nejmenší

O poslední prázdninové sobotě se děti přišly rozloučit
s prázdninami, jako předchozí rok, na dětské hřiště.
Čekala je oblíbená zábava – malování na trička. Děti
projevily velké výtvarné schopnosti. Nezáleželo na věku,
barevné čárky na triko zvládli i ti nejmenší, a když se
čáry spojily v obrázek bylo umělecké dílo na světě.
Nemenší zájem jevily děti o malování na tvář. Možná by
to také zvládly samy, ale pod rukama maskérek paní
Nejedlé a paní Vlkové se rodily víly, Spidermani, kočičky
a tygříci, na které si dětští výtvarníci ještě netroufli.
Kdo už byl namalovaný a měl nakreslené tričko, šel si
opéci buřta. A
protože počasí
se vyvedlo lépe,
než na začátku
prázdnin,
bavily se děti
na hřišti až do
večera.
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Valský klátilák .

7.9.2013 proběhl už 13tý ročník amatérského
přespolního běhu. Účastnilo se 61 závodníků. V kategorii dospělých 35 a kategorii
dětí 26. Nejstarší běžkyni bylo 54 let a nejmladšímu 9 měsíců. Z toho je vidět, že tento
závod zvládnou opravdu všichni. Trasa byla letos trochu pozměněna, ale disciplíny
běh rourou, hod granátem a střelba ze vzduchovky zůstaly stejné. Z dětí měl nejlepší
výsledek Ondřej Kuba,
druhá
byla
Tereza
Bestajovská a třetí
Adam Kovanda. Mezi
ženami zvítězila Kamila
Fialová, za ní Petra
Šuková
a
Barbora
Bestajovská. První v kategorii mužů se umístil David
Špindler. Druhý byl Tomáš Podzimek a třetí Michal
Štefec. Ceny, které darovali sponzoři, však dostali všichni
účastníci závodu. Sponzory třináctého ročníku
Klátiláku byli: Chodovar, Reklamní agentura ALWE,
Restaurace U Březino vlka, RC Morisson,
Autoopravna Provazník, Rybí prodejna Valy,
Zastávka Start, Nová Karna, Rehabilitace L. Koppová, Kemp Luxor, Kadeřnictví Matrix L. Himmlová,
Leh-House, Best-LED.

Naše obec
V soutěži„Vesnice roku 2013“ naše obec vyhrála DIPLOM za rozvíjení lidových tradic a k tomu nemalý finanční
dar 30 000,-Kč.
Peníze se hodí, ale víc hřeje pomyšlení na to , že naše úsilí k něčemu vedlo , že se lidé rádi sejdou a nezapomenou
na to , že život nejsou jen večery u televize a honba za výdělkem , ale i společná setkání a zábava, že každoroční
účastí na kulturních a sportovních akcích zhodnocují nejen svůj život , ale i zvyky svých předků a že ukazují svým
dětem cestu k pohodovému spolužití a smysluplnému trávení volného času.
Kromě toho jak žijeme, bychom ale měli myslet i na to kde žijeme. Převážná většina obyvatel má svá obydlí a
jejich okolí pěkně upravená. Obecní úřad rovněž vynakládá nemalé úsilí na údržbu veřejných prostranství . Naši
námahu však bohužel kazí lidé, kteří nechávají své pozemky ladem. Škoda, díky jim zřejmě finanční dar za vzhled
obce neobdržíme
PODZIM

KONEC PRÁZDNIN

Podzim má štětce a paletu jasnou
kamkoliv sáhne, oči jen žasnou.
A když k tomu slunce svítí
nevadí ani, že málo je kvítí.
Žlutá a červená okolo září
příroda ukáže kolik má tváří.

Prázdniny už končí zas
Přichází k nám školní čas
Připravte si aktovky
Do nich penál , vodovky.
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Důležitá taky je ,
Dobrá velká svačinka!
Kdopak nám ji připraví ?
Přeci zlatá maminka.

Připravujeme:
 19.10.13 – Havelské posvícení

 1.12.13 – Rozsvěcení stromu

 1.11.13 – Den seniorů

 7.12.13 v 15, hod. Mikulášská pro děti

 23.11.13 – Adventní věnce

 28.12.13 – Vánoční turnaj ve stolním
tenisu

Životní jubileum oslavili tito
občané:

Narození:
25.2.2013 VojtěchPodlaha
25.4.2013 David Šimánek
15.5.2013 Pavlík Černý

RECEPT: BORŠČ

červenec: paní Blanka Renye-Nováková
Září:
pan Zdeněk Dolejší
Jubilantům srdečně blahopřejeme

.

30 dkg vepřového.nebo hovězího.masa, 15 dkg červené řepy, 25 dkg zelí, 20 dkg brambor, 5 dkg mrkve, 3 dkg
petržele, 1cibule, 3 stroužky česneku, 8 dkg rajčat nebo 3 lž.protlaku, 1 lž másla, 1 lžíce octa, bobkový list, ,pepř, sůl,
petržel, pažitka, kysaná smetana
postup: zeleninu osmažíme na másle dáme do vývaru, přidáme řepu a koření. Do hotového dáme protlak, česnek,
petržel ocet, maso a vlijeme smetanu.

SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY:1000 gr. červené řepy, 4 stroužky česneku, 2 lžíce strouhaného křenu, 250
gr majonézy, 150 gr bílého jogurtu, 4 lžíce sekaných vlašských ořechů
Postup: Očištěnou červenou řepu uvaříme doměkka a vychladlou oloupeme. Nastrouháme (velké slzy) a přidáme
prolisované stroužky česneku, strouhaný křen, majonézu s jogurtem (nebo koupenou jogurtovou majonézu) a vlašské
ořechy. Promícháme a necháme odležet.

PEČENÁ ČERVENÁ ŘEPA: jednoduchý recept na ještě lepší přípravu červené řepy – pečení v troubě.
Tohle mě opravdu nikdy nenapadlo a přitom je to tak snadné! Celé řepy důkladně omyjete pod tekoucí vodou, zabalte
je důkladně do alobalu (tak aby to hezky těsnilo) a na plechu nebo zapékací misce pečte na 220 stupňů cca 2 hodiny.
Dvě hodiny?! To je strašně moc, říkáte si…., no ale ono se to opravdu vyplatí
Až budou řepy upečené (popíchejte je vidličkou, slupka by měla být jako u pečené brambory v ohni), vyndejte je,
oloupejte nožíkem a pokrájejte na tenčí plátky. Přelít můžete dle své chuti olivovým olejem, ale i vinným octem .
Nejlepší je kombinace: olivový olej, drcený pepř a sůl. Nic víc není potřeba.

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
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