Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 34, pod reg. zn. E 19845

dne: 30.9.2018

VALSKÉ SLAVNOSTI VENKOVA
1.9. (sobota) V době relativního klidu, o prázdninách, začaly naplno přípravy na slavnosti. Byla to taky vhodná příležitost pozvat
ostatní „Zlaté vesnice “ roku 2016.
Zatímco pan starosta sestavoval program, sháněl všechno potřebné, nacvičovaly valské ženy svá vystoupení a připravoval se i
Valáček.
Slavnosti začínaly v 11 hod. krátkým projevem. Odhalení sochy prvního obyvatele obce předcházela ukázka řezbářské práce.
Řezbář, který měl půl roku na vytvoření sochy rybáře, bohužel měsíc před slavnostmi onemocněl a sochu hotovou neměl. Tak pan
starosta musel shánět jiného řezbáře, který v krátkém čase sochu vytesá, a protože ho sehnal až v Hlinsku, bylo nutné zajistit
zaprvé dopravu sochy a za druhé dalšího řezbáře, který předvede výrobu soch ze dřeva. Ukázalo se, že oba noví řezbáři byli
šikovní. Sova, kterou před očima obyvatel zhotovil náhradník ze Sokolova, bude zdobit valskou knihovnu.
Socha prvního z obyvatel Valů – porybného  je umístěna vedle obecního úřadu. Je vyřezána z dubového dřeva, vysoká asi 1,6 m.
Socha byla vytvořena na základě zápisu v kronice. První skutečně doložená zmínka o osídlení obce pochází z fondu Velkostatku
Lázní Kynžvart z r. 1670, 1671: lokalita Hagen (dřívější název obce Valy)  bydlí zde poddaný Hans Planck. (Zdroj: SOA v Plzni,
pracoviště Klášter, fond Velkostatek Lázně Kynžvart, inv. č. 383, fas 2.) Z matriky farnosti Lázně Kynžvart víme, že 16. 10. 1675 byl
pokřtěn Andreas, syn Balthasara Beera, panského rybáře „in Haagen“ a jeho manželky Marie a 5. 11. 1675 byl tentýž pohřben.“
Kdo byl Hans Planck nevíme, ale víme, že v r. 1675 ve Valech bydlel panský rybář Balthasar Beer. Byl tedy jedním z prvních
obyvatel a jeho povolání bylo první ze zaznamenaných. A jestli byl ve Valech v té době jen jeden dům, je možné, že i Hans Planck
byl porybný a B. Beer po něm rybářství převzal. To je ale opravdu jen domněnka.
Program Valských slavností pokračoval ve stanu na hřišti, protože obloha vyhrožovala každou chvíli deštěm.
Po zdravici zástupců všech hostujících obcí vystoupil Valáček s Marjánkem. Už ve Valdštejnských zahradách se ukázalo, že jim to
dohromady jde moc dobře a nyní to opět oba soubory společným vystoupením potvrdily.
V jednu hodinu přišel zlatý bod programu – Spirituál kvintet. Jejich vystoupení není třeba komentovat. Bylo dokonalé jako
vždycky.
Pokračování na str. 2

Pokračování ze str. 1
Mezi tím venku probíhala ochutnávka krajových specialit ve stáncích na hřišti a děti se mohly zabavit na řetízkovém kolotoči,
nafukovací klouzačce a na houpačkách. Pro dospělé bylo opékáno prase, grilovaly se stejky a klobásy. Připraven byl guláš a pivo
bylo čepováno z několika píp.
Příznivce country stylu potěšil americký zpěvák Mike Cole. Po něm jeviště opanovaly Valské babky. Předvedly taneční vystoupení
„Červený šáteček“ v choreografii Jiřiny Musilové a Věrky Hroudové, které začínalo přednesem básně o Valech, nalezené při úklidu
šuplíků u Vávrů, v podání Květy Martincové. Autor básně je neznámý, ale několik jedinců si vybavilo, že básnička visela v hostinci
u Tlamků.
Dalším bodem programu byla hudební skupina z Velkých Hoštic (Moravskoslezský kraj), s ukázkou písní, které se u nich zpívají na
svatbách. Následovaly sebranické „Rebelky“(Pardubický kraj) s efektním tanečním vystoupením s deštníky na písně šedesátých let.
Po nich nastoupil ve Valech známý Cvrčkohraj se zpěvačkou Andreou Kakašovou. Dalším tanečním vystoupením byly valské
mažoretky na píseň Evy Farné „Mám boky jako skříň“.
Poté děti i dospělí shlédli veselou pohádku O zapomnětlivé čarodějnici v podání divadelního souboru z Lípy (Kraj Vysočina). Ženy
z Úholiček předvedly Country tanec a na něj tematicky navazoval opět Mike Cole. Po něm přišla řada na valské čarodějnice.
Netančily dlouho. Vystřídala je skvělá sebranická kapela ARZEKT.
Vesnice Prysk z Libereckého kraje přišla s netradičním programem, promítáním filmu o jednom z Preškavských divů – výrobě
místního likéru v ručně foukaných lahvích. Film
pokračoval ochutnávkou likéru přineseného
hlavními protagonistkami filmu v kostýmech. Na
tmu čekaly i Úholky s působivou světelnou show.
Program zakončila kapela Kocovina.
jv

UKÁZKA SOLIDARITY A KAMARÁDSTVÍ MEZI OBCEMI

První vesnicí, která přijela na slavnosti byl Prysk a jejich první otázkou bylo, proč máme na tričkách smrk nakřivo. No, protože
padl. Krále smrků už od ledna nemáme. Tím to bylo odbyto.
Po zhlédnutí preškavského filmu a ochutnávce likéru však preškavští pódium neopouštěli. Co tam, k čertu, pořád vymýšlí?
Na jevišti začala probíhat dražba Preškavských kuriozit. Trička s nápisem „Prysk se valí na Valy“, kniha „Deset stupňů ke zlaté“,
bouřková koule (přírodní kuriozita, která se vyskytuje jen v oblasti kolem Prysku) a přeškavská bylinná. A výnos preškavští
věnovali Valům na zakoupení nového Krále smrků.
Tak to nás dostalo! Nešlo ani tak o vydraženou částku, jako o to, že nás chtěli potěšit a povzbudit. Jako by říkali: „Nevzdávejte to,
jestli něco skončilo, nové může začít!“ Také kdo jiný by s námi mohl cítit lépe než obec, která prošla těmi samými pochybami při
přihlášení do soutěže Vesnice roku, tím samým nadšením, těmi samými problémy a tím samým vyčerpáním. Děkujeme Preškavští!

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Děkujeme našim stálým partnerům firmám Chevak a.s. a Marius
Pedersen a.s.

OHLÉDNUTÍ ZPÁTKY

Vážení čtenáři, čtete právě
řádky
třetího
vydání
„Valských novinek“ v roce
2018, které vychází pouze
několik dní před komunálními volbami. Chci využít poskytnutého prostoru v novinkách, abych co nejupřímněji poděkoval všem
členům zastupitelstva a členům výborů v zastupitelstvu obce, se kterými jsem spolupracoval. Kdo v zastupitelstvu pracoval, ví, že
se nejedná o funkci jednoduchou, ale naopak o funkci velice náročnou. Proto si všichni, kteří byli do činnosti zastupitelstva
zapojeni, zaslouží uznání.
Nebyl bych objektivní, kdybych hodnotil uplynulé volební období ze svého pohledu, neboť si myslím, že hodnocení není na mě,
ani členech zastupitelstva, nýbrž na občanech. Dovolte mi proto jen v krátkosti připomenout události předchozích čtyř let.
Byla zateplena budova obecního úřadu, zlepšeno nakládání s odpady v obci Valy, opravena komunikace v ulici „V Lukách“,
přestavěno antukové hřiště na víceúčelové, opravena bývalá bažantnice a odvodněna ulice Zelená, zajištěn bortící se svah v ulici
Pod Lesem, obnoveny a doplněny herní prvky na dětském hřišti a postavena lezecká stěna. Při opravě a údržbě obecního úřadu
dostala obecní knihovna důstojnější prostředí a nyní se zde opravují chodby a sociální zařízení. Začíná velkoplošná oprava
komunikace v ulici Na Šancích.
Obec nákupem pozemků o výměře cca 1900 m2 zhodnotila svůj majetek a získala možnost v obci dále budovat.
Vypsal jsem pouze ty nejdůležitější akce, jež byly v uplynulém období realizovány. Proinvestováno na ně bylo zhruba čtrnáct a půl
milionu, z nichž byla velká část hrazena dotacemi.
Nemohu opomenout ani kulturní a sportovní akce a z nich úspěch nejvyšší: soutěž „Vesnice roku“, kdy jsme byli oceněni v roce
2015 Oranžovou stuhou, za níž jsme obdrželi dotaci 600 000 Kč a o rok později jsme se stali vítězem této soutěže a byl nám udělen
titul „Vesnice roku Karlovarského kraje“, ke kterému jsme získali z Ministerstva pro místní rozvoj milionovou dotaci. Akcí, které se
v obci uskutečnily, je skutečně hodně, nelze je všechny vyjmenovat, tak jako nelze vyjmenovat všechny ty, kteří mají zásluhu na
jejich uspořádání a průběhu. Záběr je to opravdu veliký a zasahuje do řady oblastí, kde se neobejdeme bez odborných i laických
spolupracovníků. Myslím tím především členy výborů a komisí zastupitelstva, pracovní skupiny, dobrovolníky z Centra i z řad
občanů, kronikáře atd. Při sčítání všech, kteří se na zajištění chodu obce podílejí, se blížíme číslu sedmdesáti občanů. Výsledky
práce tohoto velkého kolektivu jsou v obci patrné. Jestliže jim všem mohu teď jako starosta obce za odvedenou práci poděkovat, tak
nyní: Děkuji všem, kteří se podíleli na rozvoji obce ať už pomocí při brigádách, pořádáním společenských, kulturních a sportovních
akcí, nebo sponzorskými dary a pomáhali nám tak zvelebovat naši obec, zvláště při údržbě veřejného prostranství, a rád bych je
spolu s díkem požádal, aby zůstali obci věrni a nápomocni i v dalších letech. Nové zastupitelstvo bude tuto spolupráci určitě
potřebovat stejně jako to dosavadní.
Quido Vlk

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

CHEVAK – PŘÍSTUPOVÁ CESTA K PŘEČERPÁVACÍ STANICI ČOV
Na jednání zastupitelstva byli pozváni zástupci společnosti CHEVAK
Cheb, a.s. pan Steffen Zagermann a Václav Kovář ve věci vybudování
komunikace k přečerpávací stanici ČOV.
Zástupci přednesli zastupitelům návrh, že společnost ponese veškeré
náklady na výstavbu komunikace s tím, že stavba bude ve vlastnictví
Chevaku. Proto bude třeba, aby obec odprodala pozemky, resp. jejich
části, na kterých bude stavba vybudována. Společnost se zaváže ke
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch obce a jejích
občanů.
Chevak dále navrhl odkup části vodovodů, která je v majetku obce.
Zastupitelstvo obce Valy pověřilo starostu obce k jednáním se zástupci
společnosti CHEVAK Cheb, a.s. vedoucím k dohodě o podmínkách
vybudování přístupové cesty k přečerpávací stanici ČOV.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ULICI POD LESEM
Zastupitelstvo obce Valy schválilo uzavření Smlouvy o podmínkách k
zajištění přípravy a realizace stavby „Valy – VO, ul. Pod Lesem“ mezi
Obcí Valy a společností ČEZ Energetické služby.
Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 278/10 a 542/2 v k.ú. Valy u
Mariánských Lázní, které jsou ve vlastnictví obce.
CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZADLUŽENOU OBEC PRAMENY

Obci přišel dopis od Sdružení místních samospráv ČR, ve kterém vyzývá
k zapojení se do celorepublikové veřejné sbírky na zadluženou obec
Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem
Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j. KUZL 60663/2018.
Zastupitelstvo obce Valy nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
do této veřejné sbírky.
PODĚKOVÁNÍ
Starosta předal všem přítomným členům zastupitelstva dopis –
poděkování od DSO Mariánskolázeňsko za spolupráci.
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Zastupitelům byl předložen grafický návrh na úpravu veřejného
prostranství na pozemku před budovou obecního úřadu. Předběžný
rozpočet je 276 tisíc Kč. Obec vyčká na vhodný dotační titul, aby nenesla
náklady na kompletní úpravy. K bodu nebyly žádné dotazy ani
připomínky.
REGULAČNÍ PLÁN OBCE
Pan Filipčík informoval přítomné o vzhledu vznikající stavby ve Větrné
ulici. Navrhl, aby obec předcházela výstavbě podobných staveb, které by
mohly narušit ráz obce, regulačním plánem obce.
Zastupitelstvo obce Valy pověřilo starostu vyvolat jednání o možnosti
vytvoření regulačního plánu obce.

JAK VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Volební lístek dostanete v komunálních volbách v naší obci jediný. Na něm budou všechny kandidující strany v pořadí podle
vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Lístky dostanete domů nejpozději tři dny před konáním
voleb. Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.
MALÉ KŘÍŽKY
První možností, jak upravit volební lístek, je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty.
Pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta, každý z označených kandidátů dostane hlas.
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkujete méně,
váš hlas bude stejně platný. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, bude celý hlasovací lístek neplatný.
VELKÝ KŘÍŽEK
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V
takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.
V praxi tímto způsobem dává hlas tolika prvním kandidátům vybrané strany, kolik se volí zastupitelů. Pokud se tedy v našem
případě v obci volí 7 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas prvním 7 kandidátům. Pokud se
některý z kandidátů vzdá kandidatury, bude odvolán. Jeho jméno na lístku bude přeskočeno a hlas dostane následující kandidát.
Kdyby volič zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.
KOMBINACE KŘÍŽKŮ
Třetím způsobem, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky. „Velkým“ křížkem označí některou z
kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze
jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem.
Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a dále
tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 7 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a pět
křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 5 kandidátům označeným „malým“ křížkem a
prvním dvěma kandidátům (7 – 5 = 2) ze strany, které dal „velký“ křížek.
NEPLATNÉ LÍSTKY
Nepřihlíží se k žádným dalším značkám (kroužek, odškrtnutí „fajfkou“ apod.) Takto označený lístek je neplatný.
Je neplatný i v případě, že volič udělal křížek:
1. zcela mimo rámeček kandidáta, přes dva či více rámečků nebo mezi rámečky.
2. obdobně komise postupuje při posuzování označení volební strany ve čtverečku před jejím názvem.
Nesmí být víc křížků, než je počet kandidátů.
Nesmí být označeno více volebních stran než jedna.
PŘENOSNÁ URNA
Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi ze
závažných zdravotních důvodů požádat, aby za ním přišli 2 členové komise s přenosnou volební urnou. Tuto možnost ale mohou
využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice,
která patří už do jiného volebního okrsku.

DALŠÍ KYTAROVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ

Ač to vypadá, že valští kytaroví borci tady budou hrát stále a pořád, tak i oni musí myslet na zadní vrátka. Prostě tu
neodmyslitelnou akustickou kulisu všech místních akcí bude muset jednou někdo důstojně převzít.
Nejlepším způsobem určitě je odchovat si ve svém revíru vlastní
kytarový potěr. Proto 1. 10. 2016 začala naše kytarová školička,
trochu pod nátlakem dětí, trochu rodičů, ale hlavně protože nás to
baví. Bez podpory obce by to samozřejmě nešlo, a tak v
pravidelných termínech začaly děti ve věku od 6 do 15 let
navštěvovat zasedačku obecního úřadu.
Od října 2017 se děti připravovaly už ve dvou skupinách 
začátečníci a mírně pokročilí. Výsledkem byla hromada zábavy,
pocitu vítězství nad nástrojem, ale taky bolavých prstů. Nikdy se
neobjevila ani jedna slza. Vlastně jedna ano. To, když si Míša B.
zlomil ruku a nemohl s ostatními cvičit. Všechny samozřejmě
hravě dohnal. Kytaristé v mírně pokročilých si skladby vybírali v
závěru roku již sami. Řešili jsme pouze, jak to správně zahrát.
Úplní začátečníci končili v červnu s tím, že dokázali přehrát
základní doprovody ve třech rytmech k oblíbeným skladbám.
Děti zájmová činnost musí hlavně bavit, proto byl přístup hodně
individuální, každý se určitě hodně věcí naučil.
V červenci Andreu napadlo, že bychom ten „potěr“ ukázali na
pódiu Strun na terase. Myslím, že to dopadlo moc dobře. Kdo tam
byl, tak si určitě pamatuje velké kytarové těleso, které
doprovodilo vokál Terezky R. (Anděl – MIRAI). Terko moc díky.
A díky i všem ostatním, byli jste výborní.
Míra K.
A jak to vypadá, tak letos pokračujeme.

VALÁČEK

letos sice nebyl na žádném letním soustředění, o to rychleji
nastartoval novou sezónu, a to hned 1. září na Valských slavnostech
venkova. A protože nám přišlo líto neukázat také Valákům, co jsme
secvičili s folklorním souborem Marjánek na Krojované slavnosti do
Valdštejnských zahrad, pozvali jsme si soubor i sem. Valáci tak
mohli vidět alespoň malinkatou část naší práce za poslední půlrok.
Folklorní soubor Marjánek se podílel na našich vystoupeních, a tak divadlo ML
jsme byli nyní na řadě my, abychom mu spolupráci oplatili. Vedoucí
souboru nás pozvala, abychom se s Marjánkem podíleli na
programu 14. Mariánského podzimu v Mariánských Lázních. V
rámci festivalu jsme měli tři vystoupení. Nejdříve jsme se předvedli
spolu s Marjánkem na prknech Městského divadla v Mariánských
Lázních v rámci hlavního programu nazvaném "Roztančené divadlo
aneb to nejlepší z folkloru". Po jednodenní pauze nás čekala
představení hned dvě. Nejdříve jsme se sešli opět s Marjánkem na
scéně u Lesního pramene. A pak rychlé převlékání a přesun do
centra města. Konečně jsme si zazpívali ty naše... Musím říci, že já i Vystoupení u Cup Vitalu
děti jsme se k nim rádi vrátili, stejně jako do našich košil a kalhot s
kšandami. Posluchači byli úžasní, hodně s námi zpívali a jediné
vyrušení přišlo, když projížděla motorka. Kdo chtěl a uměl, ten
zpíval; kdo neuměl, ten poslouchal a tleskal; kdo nechtěl poslouchat,
šel prostě dál, aby nerušil. Opravdu skvělá atmosféra a publikum,
které si Valáček zaslouží.
A přestože s novým školním rokem členů sboru dosti ubylo, zvládly
Andrea Kakašová
děti vše na jedničku.

Lesní pramen

Valské slavnosti venkova

JAK VALY K TÁBORŮM PŘIŠLY

Když byly dokončeny práce na „Bažantnici“ a klubovna byla předána do provozu, začal pan starosta uvažovat o tom, kde sežene
finance na její vybavení. A naskytlo se mu lákavé i když trochu krkolomné řešení. Byla mu nabídnuta dotace na příměstský tábor z
Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí. Co to má společného s Bažantnicí? Z dotace by bylo
zakoupeno vybavení pro tábor, a to bylo v podstatě totožné s vybavením klubovny.
A v čem byl háček? Obec by musela po tři roky pořádat příměstské tábory, pak by jí vybavení zůstalo. Všichni oslovení zajásali!
Výborně, to jistě uvítají maminky! No kam jinam o prázdninách s dětmi? A tento tábor by byl navíc po dobu udržitelnosti dotace
téměř zadarmo! Pravda, bude to stát spoustu zařizování, přemlouvání a shánění, ale to už bude na panu starostovi a jeho asistentce
a taky v neposlední řadě na pracovnicích tábora. Štěstí bylo, že nemusely mít pedagogické vzdělání, přesto ho pan starosta
preferoval a sehnal opravdu kvalifikované a zkušené síly. Paní učitelku ZŠ Mgr. Janu Šályovou, zdravotní sestru Báru Ulčovou,
ředitelku MŠ Hanku Smetákovou a učitelku MŠ Zdenku Medalovou. Nevím, jestli svého závazku nelitovaly, ale v každém případě
tábor absolvovaly a děti byly (i podle jejich zápisků v deníku tábora a dopisu učitelkám) spokojené. Tábory budou probíhat tři
kalendářní roky za sebou (2018 – 2020) vždy týden v červenci a jeden
týden v srpnu. Z dotace bylo kromě vybavení Bažantnice nakoupeno
sportovní vybavení a hry.
JV

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE VALECH

Ve dnech 9.  13. července 2018 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 18 dětí a 2 dospělé vedoucí stal areál nově zrekonstruované Bažantnice. Teplé
obědy a odpolední svačina byla dovážena z Dětské lázeňské léčebny z Lázní Kynžvartu. Děti nejvíce bavily hry v lese, v blízkém
okolí Bažantnice si vybudovaly svůj bunkr. Podle počasí jsme chodili na dětské hřiště ve Valech, jedno odpoledne jsme šli pěšky do
bazénu do Mariánských Lázní, jeden den jsme se vydali vlakem do hasičské stanice v Mariánských Lázních. Děti měly možnost
malovat na tričko, společně jsme vytvořili plakát s otisky rukou všech zúčastněných. 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.
Mgr. Jana Šályová
Dětem se tábor velmi líbil, už teď se těší na příští rok, až se zase všichni sejdeme.
2. turnus 6.10.8.2018 S mírnou obavou jsem přijala nabídku, abych dělala v srpnu vedoucí na příměstském táboře ve Valech.
Jelikož jsem učitelka v mateřské škole, nemám s prací se staršími dětmi žádné zkušenosti, proto jsem se snažila nepodcenit
přípravu. Snažila jsem se vymyslet program, aby se děti nenudily a aby si z tábora odnesly co nejhezčí zážitky a vzpomínky.
Každý den jsme se scházeli mezi 7,30 – 8,00 hodinou. Rozcházeli jsme se mezi 16,00 – 16,30h.
Zjistila jsem, že je s dětmi super spolupráce a to jich tam bylo 17! Chodili jsme všude pěšky, děti zpočátku trochu protestovaly, ale
pak se jim to docela zalíbilo. Průměrně jsme nachodili 10 km denně. Děti se seznámily s prameny okolo Valů, skoro všechny jsme je
ochutnali! Nasbírali jsme ostružiny a upekli z nich koláč. Byli jsme na exkurzi u Městské policie v ML, ve valské knihovně, kde se
nám maximálně věnovala paní knihovnice Hanka, na valském hřišti, v městském bazénu dokonce 2x, jelikož jsme dostali
vstupenku na 3 hodiny zdarma. Došli jsme si k Italovi na zmrzlinu, dokonce si odvážlivci mohli vyzkoušet lezeckou stěnu.
V průběhu tábora jsme si vedli
deníček, do kterého jsme každý den
zapisovali ty nejhezčí chvilky a
zážitky. Malé děti, které ještě
neuměly psát, do deníčku kreslily
obrázky.
Dětem se velice líbilo okolí klubovny
– bažantnice, kde si v lese hrály,
stavěly bunkry, vyrobily si z
přírodnin hmyzí hotel.
Počasí jsme měli přímo nádherné.
Děkuji všem dětem i kolegyni
Zdence za příjemný týden, který
obohatil nejen děti, ale i dospělé.
Hanka Smetáková

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S
VI. ROČNÍK STRUN NA TERASE

14.7. (sobota) – v 18 hodin
„Když hodíš ve Valech kamenem, trefíš muzikanta,“ prohlásil Radek Pavlina, když uváděl „Struny“ před nějakým tím rokem.
Taky nám mnozí naše muzikanty závidí. Chlubíme se jimi už šestým rokem ve Strunách na terase. I letos začínali Valští vlci 
Matouš, Ráďa, Šaman a Šamánek hymnou Strun. Po nich vystoupila hostující folková skupina Samorost. Následoval valský
písničkář Radek Barcaba s vlastní tvorbou. Později se k němu přidal Milan Bubanec a společně si připomněli staré časy. Milan pak
zahrál sám několik rokových skladeb, než přenechal pódium těm nejmladším. Děti z valského kroužku „Kytárky“ vedeného
Andreou Kakašovou zahrály a působivě zazpívaly Anděla od Mirai a několik dalších skladeb. Bylo to jedno z nejhezčích
vystoupení. Následoval „Cvrčkohraj“, tři hosté: plzeňská Frýda & Company, Jarda Koudelka s kámošem z Krkonoš a Láďa
Krovina z Prahy. Překvapením pak bylo vystoupení Rádi s jeho tichou, skromnou přítelkyní Eliškou, která to na pódiu pěkně
rozbalila a dokonce francouzsky! A když se k ní přidala Tomášova přítelkyně Bára, byl to teprve mazec.
A ještě tu máme jeden milý příběh: Loni v předvečer strun se kluci na hřišti sehrávali a připravovali zvučení. Okolo jela do Lázní
Kynžvart jedna rodina z Valašska (rodiče a dvě dcery školního věku) a zaslechla hudbu. Nesměle se přiblížili a když zjistili, že si
brnkáme jen tak sami pro sebe, vytáhli housle a přidali se.
Druhý den se přijeli podívat na vystoupení a když se loučili, nikdo nepředpokládal, že se ještě uvidíme. V týdnu před strunami
Ráďa kutal na zahradě, když ho někdo zdraví. Chvíli koukal a pak nevěřícně zavolal: „Břéťa!“ No ano, opravdu si další pobyt v
lázních domluvili v termínu, kdy se odehrávají Struny, protože se jim s námi prý opravdu moc líbilo. A Ráďovi se podařilo je
přemluvit, aby si s nimi i zahráli. Takže na
závěr Strun Břéťa z Moravy s dcerou, oba na
housle a doprovázel je Ráďa a Kuba na
kytary, Eliška na basu. A pak už zpívali a
jv
hráli všichni.

VÝLET DO BAVOR

Přiběhla jsem na zastávku celá udýchaná, všichni už tam byli (včetně pana starosty). Naštěstí tam ještě nebyl autobus. Přijížděl mi v
patách.
První zastávka byla v bavorském městysu Mähring. Místostarosta Mähringu Franc Schöner už nás čekal a po přivítání nás zavedl
do místní porcelánky na exkurzi. Majitel porcelánky pan Kilián nás zasvětil do výroby porcelánu a také nám vše názorně předvedl.
On i jeho zaměstnanci byli velice milí a vstřícní. Nakonec jsme okupovali jejich obchůdek, kde jsme mohli koupit výrobky od
drobnůstek za 1 EUR přes hrnky, vázy, holby až po džbány.
Vedle porcelánky bylo místní muzeum zaměřené na život v příhraničí. Po prohlídce na nás čekalo připravené občerstvení a
zanedlouho jsme už mířili do města Waldsassenu, kde prý mají moc hezké muzeum. A to musím potvrdit. Nejen mě, ale i ostatní
členy zájezdu doslova okouzlily expozice ze života ze začátku minulého století.
Krámek se smíšeným zbožím, škola, kadeřnictví, krejčovství, kloboučnictví, obchod s porcelánem, tabákem, expozice starých
fotoaparátů, loutkové divadlo, salón měšťanského domu, vesnická jizba a další a další. Shodli jsme se na tom, že do muzea se
budeme muset někdy vrátit, protože čas, který byl mu vyhrazený, zdaleka nestačil. Ještě jsme stihli nahlédnout do opravdu
dechberoucí barokní basiliky a už nás autobus vezl do Lubů na slavnosti „Strunalu Schönbach“ který už 300 let vyrábí strunné
nástroje. Výrobou nás (bohužel příliš rychle) provedla paní kvalitářka. Ten den měli ale opravdu napilno. Za námi se tlačily další
exkurze. Výhodou bylo, že jsme stihli nejen projít připravené stánky, ale i koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného.
jv
Domů jsme přijeli jen s malým zpožděním, ale nikdo výletu nelitoval.

18. ROČNÍK VALSKÉHO KLÁTILÁKU

Na start dorazilo 63 závodníků. 20 mužů, 19 žen a 24 dětí. První závodník (Šaman) vybíhal po zahájení závodu a přivítání všech
účastníků s mírným zpožděním. Pak už to šlo ráz na ráz, po dvou minutách běželi střídavě muži, ženy a děti stejnou trasou jako
všechny předchozí roky. Počasí nám opět přálo. Nebylo horko, nepršelo a nefoukal nepříjemný vítr. Prostě bylo tak akorát. Každý z
účastníků si trasu užil po svém. Někdo běžel o výhru, někdo pro dobrý pocit a někdo si užíval dopolední procházku lesem. Tři
stanoviště, průlez pod tratí, granát a střelbu ze vzduchovky, zvládl každý podle svých schopností.
V 16 hodin byly vyhlášeny výsledky. Medaile a diplomy a věcné ceny dostaly všechny děti. Pohár za třetí místo vyhrála Kristýnka
Nováková. Na druhém místě doběhla Jana Zámečníková a první byl Matyáš Stránský.
Z žen byla třetí Zuzana Drašnarová (59,34 min.), druhá Barbora Blažíčková (52,34 min.) a první místo obsadila Petra Halasová
(50,35min). Muži měli podstatně lepší časy. Třetí Petr Matoušek doběhl za 38,23 min., druhý Michal Štefec za 36,48 min. a první
Šaman dosáhl 34,58 min. což je zhruba stejný čas, kterého dosáhl loni. Pochvalu zasluhuje Petr Matoušek, který má výsledek oproti
minulému roku lepší o 3,44 minuty.
Cenu pro nejpomalejšího závodníka si vyšlapal Karel Glöckner. Nejstarším závodníkem byl opět pan Rybníček.
Věcné ceny dostali všichni účastníci. Na pohár dosáhli ve všech kategoriích tři nejlepší a první tři muži obdrželi tradiční ceny: velký
a malý sud Chodovaru a basu piv. Navíc proběhla losovačka o dvoubarevný med, žárovku na dálkové ovládání a živé sele. Tím
byla ukončena oficiální část a všichni se už mohli věnovat zábavě. Šaman s Péťou Matouškem vzali do ruky kytary a zpívali a hráli
tak, jak je vždy nejen po Klátiláku zvykem.

Karel leze dírou

Vedle: Obětavý tatínek

Nahoře: "Na pohodu, děvčata..."

Nahoře: Hod granátem

Když se na kontrole nudí...

Vpravo: Muži na pivu
Dole: Naši nejmladší

Dole: Ženy

ZTRACENI V LESE

Už dvě hodiny bloudíme v lese. Vždycky, když narazíme
na pěšinku, tak končí v křoví. Prodíráme se na druhou
stranu. Narazíme tam na padlý strom. Pokouším se ho
přelézt. Když seskočím na zem, cítím, jak se mi nohy boří do bahna. Současně postřehnu pohyb okolo sebe. Z roští vyrazily dvě
srnky a prohnaly se okolo mě. Strašně jsem se vyděsila. Instinkt mi zavelel, běž! A já utíkala. Pádila jsem vpřed. Za sebou jsem
slyšela jen hlasy. ,,Mami, počkej!“ No jo, já mám s sebou děti. To bych jim asi utíkat neměla. Zastavila jsem se a pomalu otočila.
Moji chlapečci tam stáli a koukali na mě. Najednou se začali smát. A smáli se mně. Já měla jen jednu botu. Ta druhá uvízla v bahně.
Pomalu jsem se dopajdala zpět. Sedla jsem si na bobek a jala se dolovat botu z černého bahna. Pomalu se rozhlížím okolo sebe.
Už se smráká a v dálce jsou vidět ruiny zaniklé vesnice.
Kdyby to byl film, určitě by hrála nějaká hrozně strašidelná hudba. Prostě horor. Záhada Blair Witch hadr. Očistila jsem botu a s
nechutí ji nazula.
,,Mamí, já už chci domů. Kde máme auto?!“ To bych taky ráda věděla.
Kde je auto. Žádný známý bod v okolí. Ale když se zaposlouchám, uslyším zvuk motoru. Určitě je tu někde blízko silnice. Jako
Jeníček a Mařenka se vydali za světlem, my vyrážíme za zvukem. A skutečně za několik málo desítek metů narazíme na silnici. No,
spíš lesní cestu. Ale i to je fajn. Tedy v případě, že se na ní někdo nachází. Tady je to spíš mlha přede mnou, mlha za mnou.
Nakonec máme přece jen štěstí. Lesní dělník nám řekl, kde jsme. Kudy se jde kam. A co my? My jsme šťastně dorazili k autu. Ani
nebylo tak daleko. Celou dobu jsme se motali v kruhu asi tak dvě stě metrů od auta. Dlouho mě do lesa nikdo nedostane.
H.Bugyiková

STŘÍPKY ODEVŠAD

JESENICKÝ PŮLMARATON
Letos za Valské vlky startoval v Jesenickém maratonu jen Petr
Matoušek (Matouš), přihlášený Šaman se na start z pracovních
důvodů nedostavil. Do cíle půlmaratonu doběhlo 278
závodníků mužů a 177 závodnic. Maratonskou, královskou
vzdálenost, zvládlo 246 borců, z toho 34 žen. Za Valské vlky
běžel maraton42 km Petr Vohralík (kamarád Petra Matouška).
Doběhl 262 s časem 4:27:58. Matouš s ostatními běžel
půlmaraton a doběhl 256 z 455 v čase 2:40:01. Tím se proti
loňskému roku zlepšil zhruba o půlhodinu. Všichni si zaslouží
velkou gratulaci k výkonu.
SLATINSKÝ BĚH
Petr Matoušek zdolal trať, která měřila 5 km, se stanovišti hod
granátem, střelbou ze vzduchovky a těsně před cílem
jednoduché plazení, za 28,12 min a získal tak krásné druhé
místo.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
29.9. VÝLET JE ZRUŠEN !
20.10. ( sobota) – Havelské posvícení ve 20 hodin (Březí Vlk)
3.  4. 11. 2018 – Halloweenský rej strašidel. Účastníky prosíme předem nahlásit na OÚ nebo
telefonicky na 724 196 169
9.11. (pátek) – Den seniorů v 17 hodin (Březí Vlk)
1.12. (sobota) – Adventní věnce ve 14 hodin (obecní úřad)
2.12. (neděle) – Rozsvěcení vánočního stromu v 17 hod.(zdobení v 16hod)
8.12. (sobota)  Mikulášská pro děti v 16 hodin – prosíme rodiče, aby své děti nahlásili dopředu
na obecním úřadě osobně nebo telefonicky na č. 354 623 473.
26.12.(středa) – Vánoční turnaj ve stolním tenisu v 10 hodin (Březí Vlk)
31.12.(sobota) Silvestr

KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA :
KAŽDÝ PÁTEK
OD 1618 HOD.

.
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, L. Rollová, H. Bugyiková. Příspěvky můžete posílat na emailovou adresu: valskenovinky@seznam.cz nebo do schránky na
Obecní úřad Valy – označit obálku: „Valské novinky"

