Čtvrtletník obecního úřadu ve Valech, číslo 41, pod reg. zn. E 19845

dne: 8.10.2020

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
po půlroční odmlce Valských novinek bych Vás několika větami seznámil s událostmi, které se v obci od jara udály. V březnovém
čísle jsem se zmiňoval o nejasnostech z důvodu nouzového stavu při získávání dotací. Důvodem byla pandemie, díky níž byla
zrušena jednání řídicích výborů pro přidělování dotací. Dnes Vám mohu sdělit, že jsme během léta obdrželi celkově tři dotace. Čtvrtá
dotace, která se týká zahradních kompostérů, je nyní hodnocena.
První dotaci na opravu rozpadající se autobusové zastávky a zábradlí mostku v ulici „Zelená“ jsme získali z programu pro
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Programu obnovy venkova ve výši 277.337 Kč. Do nové autobusové čekárny byla
zabudována knihobudka, kterou mohou využívat naši čtenáři. Jak funguje, všichni víte. Zábradlí mostku je nové a v každé jeho části
vložen znak obce. Dnes už jsou obě rekonstrukce hotové a nás čeká závěrečné vyúčtování dotace.
Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/00155861 ze dne 16. 7. 2020 z Operačního programu Zaměstnanost jsme obdrželi
souhlas k udělení dotace na realizaci Příměstský tábor II. – obec Valy. Prázdninové příměstské tábory budou probíhat i ve dvou
následujících letech 2021 a 2022. Z ohlasů rodičů, kteří nemají v prázdninovém čase možnost hlídání dětí a nemohou z pracovních
důvodů čerpat dovolenou, je to určitě příznivá zpráva. Účastníci jsou s programem a vedením táborů velice spokojeni. Pro velký
zájem budou ve dvou následujících letech o prázdninách zřízeny tři týdenní turnusy každý rok.
V rámci „Společného fondu malých projektů v Euregiu Egrensis“ v programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko jsem dne 9.6.2020 podepsal smlouvu o poskytnutí dotace z REGIONÁLNÍHO SDRUŽENÍ
MĚST A OBCÍ Euroregio Egrensis. Z tohoto projektu jsme uskutečnili pouze noční a denní rybářské závody, které nebyly na
překážku koronaviru. Ostatní akce se po dohodě s Lokálním řídícím výborem přesouvají z důvodů pandemie Covid19 na příští rok.
Klidnou dobu covidovou, a cenově příznivou nabídku na odkup dřeva, jsme s pracovníky obce využili na stavbu skladu na nářadí za
obecním úřadem. Náklady na zhotovení skladu byly 250 tis. Kč, ale tím, že jsme ho postavili svépomocí jen za cenu materiálu, jsme
ušetřili 175 tis. Kč.
Vláda vyhlásila od 5.10.2020 nouzový stav a pro nás to znamená, že pojedeme ve stejném režimu jako v jarních měsících. Všechny
akce jsou zrušeny až do odvolání. Stále však platí, že pokud se něco změní a akce se budou pořádat, dozvíte se to z našich letáků,
které Vám budou doručeny do poštovních schránek.
Chtěl bych Vám především popřát hodně zdraví a ať se vám vyhýbají všechny viry.
Quido Vlk  starosta obce Valy

20 LET VALSKÉHO KLÁTILÁKU od začátku po současnost
Tomáš Podzimek se do Valů přistěhoval se svými rodiči, když mu byly
3 roky. Už od mala kolem sebe dokázal shromáždit kupu kamarádů a
vymýšlet pro ně zábavu. Jako dospívající organizoval stavění májek,
oslavy posledního dne roku a účastnil se Havelských posvícení.
Později následovala neckiáda v Brodě nad Tichou, návštěvy lanových
center, závody trabantů, seskoky z letadla v tandemu. Jeho záliba v
adrenalinových sportech vyústila ve zdolávání vrcholů hor  Mont
Blanc, Elbrus, Acocanqua, Groß Glockner a jiné. Pro svůj koníček
zlákal svého bratra Jirku i několik svých kamarádů. Z Valů Radka
Pavlinu a Petra Matouška.
S posledně jmenovaným běhá maraton, půlmaraton a Petr si zaběhl
noční maraton Vltava Run. Kvůli účasti na jednom z Yesenických
půlmaratonů založili Tomáš s Petrem a dalšími kamarády oddíl Valští
vlci a stejně pojmenovali i hudební skupinu, se kterou vystupují na
Strunách, soutěžích Vesnice roku a slavnostech.
pokračování na str. 6

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

pokračování na str. 3

pokračování ze str. 2

INFORMACE TÝKAJCÍ SE VIRU COVID  19
Lab In Mariánské Lázně, Komenského 515/6, telefon 800 183 675, způsob rezervace přes webové stránky: http://www.labin.cz,
pracovní doba: po – pá : 13 – 16 hod.
Odběrové místo pro testování na COVID19 v Karlových Varech je od pondělí 3. srpna opět umístěno mimo budovy karlovarské
nemocnice na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu. Telefonní číslo pro objednávání
indikovaných pacientů je 722 207 436 a 728 803 212, případně alternativně lze objednat indikované pacienty prostřednictvím mailu
odberych@kkn.cz. Více informací najdete na stránkách KKN www.nemkv.cz.
Další odběrové místo určené samoplátcům nabízí také společnost NZZ GarantServise na adrese Fr. Krejčího 6, 360 01 Karlovy Vary.
Odběrové místo je před rodinným domem. Zde je nutná telefonická rezervace na čísle 602 832126.
Odběrové místo Nemocnice Cheb je určeno pouze pacientům indikovaným praktickými lékaři a hygieniky.
Odběrové místo určené osobám se žádankou, ale i samoplátcům, je otevřené také v Poliklinice Flora Cheb. Zde se mohou zájemci
objednávat pomocí formuláře na www.diagon.cz. Telefonní kontakt na odběrové místo je 777 116 272.
Od 1. 9. 2020 je spuštěna nová centrální informační linka krajských hygienických stanic ČR  1221, která bude v provozu 7 dní v
týdnu. Linka slouží občanům k zodpovězení dotazů ohledně cestování, výsledků prováděných testů, zdravotních potíží, rizikových
kontaktů, karantény a dalších témat spojených s koronavirem. Na dotazy odpovídají proškolení operátoři a v případě, že se na linku
nedovoláte, se ozvou zpět.
Od pondělí dojde k zavedení distanční výuky na středních školách v regionech s vyšším rizikem nákazy, tedy v těch, které se na
„koronavirovém semaforu“ zbarví do oranžové nebo červené barvy. Venkovní aktivity budou pak omezeny na 20 lidí, vnitřní na
deset. Výjimky by však měla mít divadla, která z pohledu šíření koronaviru nepatří mezi příliš rizikové prostory – představení se ale
bude moci účastnit maximálně 500 osob bez přestávek na konzumaci potravin či nápojů.
Opatření se ale týká muzikálů či oper, protože podle odborníků je zpěv velmi rizikový s ohledem na šíření viru.
Bude omezen také počet lidí, kteří spolu mohou v restauraci sedět u stolu. Od pondělí bude limit šest lidí.
Nouzový stav oproti současným zákonům umožní vládě omezit setkávání lidí nebo jí usnadní zapojení mediků z posledních ročníků
do praxe v případě potřeby. Bez diváků se budou muset od příštího týdne obejít také sportovní soutěže a zápasy. Bazény, posilovny
či akvaparky budou moci fungovat bez omezení.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
SENIOR TAXI I PRO VALSKÉ OBČANY !
Obec Velká Hleďsebe byla úspěšná při získání dotace Karlovarského kraje na pořízení Senior expresu, automobilu, který
pomůže k zajištění důstojného života seniorů.
Pravidla poskytování této služby:
A) poživatele důchodu starší 70 let, B) osoby starší 18 let s platným průkazem ZTP, ZTP/P
V obou případech lze přepravovat 1 osobu jako doprovod zdarma.
U řidiče se cestující prokáže platným dokladem (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz ZTP, ZTP/P apod.), jež
prokáže věk klienta a jeho pobyt v obci Velká Hleďsebe anebo v obci Valy. Tím, že užije služby, souhlasí se zpracováním
svých osobních údajů pro potřeby evidence jízd.
Pondělí: 8:00  11:30 / 12:30  18:00
Úterý a čtvrtek: 8:00  11:30 / 12:30  14:30
Středa: 8:00  11:30 / 12:30  17:00
Pátek: 8:00  11:30
Anebo přímo u řidiče: pan Kopecký, tel.: 771 132 344.
Je doporučeno objednávat přepravu několik dní předem (při okamžitém volání nemusí být vozidlo dostupné).
Objednává se každá jízda samostatně (tzn. jízda do cíle i jízda zpět).
Provozní doba SENIOR EXPRESu: pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.
Při objednání je třeba nahlásit: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, DATUM A ČAS NÁTUPU, MÍSTO NÁSTUPU A VÝSTUPU,
TELEFONNÍ ČÍSLO, POČET PŘEPRAVOVANÝCH OSOB.
pokračování na str. 4

pokračování ze str. 3

jedna cesta tam: 20, Kč, zpáteční cesta: 20, Kč
Cestující si mohou koupit na obecním úřadě Velké Hleďsebe či u řidiče SENIOR EXPRESu Velké Hleďsebe přenosnou
permanentku s určitým počtem jízd (např. 10 jízd za 200, Kč, 20 jízd za 400, Kč s platností permanentky 6 měsíců). Při
užití vozidla řidič znehodnotí na permanentce realizovanou jízdu (označí např. procvaknutím).
Cíle jízd jsou pouze místa v obvodu obce Velká Hleďsebe, obce Valy a města Mariánské Lázně, a to za účelem přepravy
osob k lékařům, k jednání na úřadech, k zajištění služeb (rehabilitace, lékárny, nádraží, knihovny, obchody, nemocnice,
domov pro seniory, klub seniorů apod.), návštěvě rodiny a přátel atd.
Řidič zajišťuje pouze přepravu. Řidič nepomáhá s nákupy a nezajišťuje doprovod. Klient může využít např. pomoci
příbuzných, pečovatelské služby apod.
Karlovarský kraj poskytl na pořízení senior expresu dotaci ve výši 250 000, Kč
www.krkarlovarsky.cz www.zivykraj.cz

ZTRÁTY A NÁLEZY

Oznamujeme, že veškeré věci nalezené v obci Valy jsou pod evidenčními čísly uveřejněny na webových stránkách obce v záložce
„Ztráty a nálezy“. Vyzýváme vlastníky, aby si své věci vyzvedli.
S nalezenými věcmi bude nakládáno v souladu s ustanovením §1057 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku:
(1) Nepřihlásíli se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena,
nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočíváli však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc
strženém.
(2) Přihlásíli se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od
vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
(3) Uplynouli tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci
nebo k výtěžku za ni strženému.

BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ
Chceme připomenout občanům, že v neděli a ve státní svátky není vhodné pracovat s hlučnými stroji (sekat trávu, řezat dřevo
apod.). Buďte prosím více ohleduplní a dopřejte svému okolí alespoň v tyto dny klid a ticho.

ZE ŽIVOTA OBCE
DOBA COVIDOVÁ
Začátkem roku se v tisku objevily zprávy o novém viru, který zaplavil Čínu. Litovali jsme tamní obyvatele, ale sami jsme zůstávali v
klidu. Najednou se vir objevil v Evropě. Z Itálie začaly chodit zprávy o rychle se rozšiřující nemoci, některé regiony byly brzo
uzavřeny a nemoc se postupně šířila po pobřeží i do vnitrozemí.
1.3. 2020 byly potvrzeny první případy v Čechách. A pak už to šlo rychle.
Ve čtvrtek 12. března od 14 hod. vyhlásila Vláda ČR kvůli koronaviru
nouzový stav na celém území ČR.
Postupně byly zakázány návštěvy v nemocnicích a zařízením sociálních
služeb, všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob, a byly
zavřeny základní, střední, vysoké i vyšší odborné školy. Děti to potěšilo, ale
rodičům
a
učitelům nastalo
náročné období.
Došlo k uzavření
většiny obchodů.
A přechod hranic
do
sousedních
států
byl
komplikovaný.
Vláda schválila programy na podporu podnikatelů a živnostníků, a v
neposlední řadě nařídila starostům obcí zajistit osobám starším 70 let
pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin
a léků. Došlo k prodloužení vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po
kterou bude zákaz školní docházky platit, a to až do věku 13 let dítěte.
pokračování na str.5

pokračování ze str.4
Jak se s tím vyrovnávali obyčejní lidé? Každý po svém. Roušky sháněli, kde se dalo. Češi jsou velmi kreativní. Nápady na výrobu
roušek nebo dezinfekce, které letěly internetem, mě přiváděly k úžasu. Rouška z ubrousku a gumiček, nebo ze šátku, kapesníku,
respirátory z pet lahví, a to vše vyrobené během minuty.
Našel se také dostatek dobrovolníků, kteří nabízeli pomocnou ruku při nákupech pro seniory, případně na dovoz obědů. Přesto
nebyli využiti, protože u nás na vsi se lidé starají o sebe navzájem. Pomáhají si sousedé, známí, a to je vlastně ideální stav.
Obec měla tehdy možnost od státu zakoupit určité množství dezinfekce, která se nikde nedala sehnat. Množství bylo více než malé.
Bylo rozděleno po 3 dcl občanům od šedesáti let věku výše a zdarma rozvezeno dobrovolníky do domácností.
Obecní úřad zajišťoval každodenní rozvoz obědů.
Covid – 19 se Valům tehdy naštěstí vyhnul.
Léto jsme přežili ve zdraví a pohodě. Od konce srpna však množství nakažených kvapem stoupá. Zda se nám bude nadále vyhýbat,
jv
je otázka. Jediné, co pro to můžeme udělat, je být k sobě navzájem ohleduplní a dodržovat základní hygienické návyky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22. února přivítal pan
starosta Quido Vlk s
paní
Andreou
Kakašovou v obci
nové občánky.
Zazpívat a zarecitovat
přišly děti z Valáčku a
nechyběly
ani
sudičky, tentokrát v
podání chlapců.
jv

VALSKÉ ŽENY V ČAPÍM HNÍZDĚ
Věčně mladé valské důchodkyně navštívily už poněkolikáté Sezimovo
Ústí. Jezdí tam zhruba stejná parta za zábavou, za poznáním a zároveň
zvládnou zanechat nezapomenutelný dojem v ostatních účastnících
zájezdu svými stejnokroji – valskými tričky. Brzo celý hotel (a asi
nejen ten) věděl, odkud ženy jsou, co znamenají trička, která nosí, a
také, že vesnice Valy vyhrála v roce 2016 krajské kolo soutěže Vesnice
roku. Ženy si oblékaly valská trika na všechny zájezdy, které tam
absolvovaly. Jindřichův Hradec, Tábor, nádherné poutní místo
Klokoty a Čapí hnízdo, a další. Jely by i na Červený Hrádek, ale ten
byl zavřený. Své zážitky dámy líčily s nevšedním nadšením. Je fajn,
že si dokážou užívat život a rozdávat kolem sebe pohodu a radost. jv

jv

20 LET VALSKÉHO KLÁTILÁKU od začátku po současnost
pokračování ze str. 1
Na kytaru se učil hrát od starších kamarádů Ládi Bartoše, Jardy Matouška, Radka Pavliny a Romana Cicáka v klubovně, kterou si
valská mládež vybudovala v krčku za hospodou. Svou přezdívku Šaman si vysloužil složením písně o šamanovi, ale to je prý na
dlouhé povídání.
Pro širokou partu kamarádů organizoval Tomáš vodácké zájezdy, dovolené na kolech a v zimě na lyžích. Účastnilo se jich často
kolem čtyřiceti lidí.
Tomáš nedokázal dlouho nečinně sedět. Když se nic nedělo, vymyslel třeba běh do kopce na čas nebo vyjít valský kopec na
malířských štaflích. A tak vznikl i Valský Klátilák. Jeho vznik se datuje do roku 2000. Kluci seděli v hospodě a vymýšleli, čím by
sobě a svým kamarádům zkrátili dlouhou chvíli. Nakonec z nich vypadlo něco hodně podobného orientačnímu běhu. Protože tento
běh plánovali úplně pro všechny, padlo mezi řečí slovo "klátit se". A tak nazvali běh Valský Klátilák. Určili trasu, která byla zhruba
stejná, jako je dnes, promysleli podrobnosti a sehnali ceny.
První ročníky probíhaly v humorném tónu. Dva závodníci vyběhli svázaní jeden levou a druhý pravou nohou k sobě jako siamská
dvojčata, další se cestou ofačoval a k cíli došel o berlích. Někteří si s sebou nesli maketu auta, ze které jim čouhaly nohy, jako by jeli
Flintstoneovi. Start býval u hospody, od roku 2012 se přesunul na dětské hřiště. Původní trasa vedla kolem autobusové zastávky k
obecnímu úřadu k trati, po provaze přes jezírko za zahrádkami za obecním úřadem, pak šikmo lesem k Aleji Svobody od ML
směrem ke Kynžvartu, k hájence Na Hvězdě, a křížem krážem zpět do Valů. Délka trasy je 7,5 km. Hodnotí se rychlost a počet
zasažených cílů. Cestou musejí účastníci absolvovat disciplíny, jako je překonávání překážek, jimiž jsou průlez skružemi pod
železniční tratí, hod granátem na cíl a střelba ze vzduchovky. Závod končí vyhlášením výsledků, ale zábava pokračuje.
Prvním rokem se závodu účastnilo asi 11 lidí, ale později účast stoupala a po několika letech se pohybovala kolem stovky
závodníků. A tak je tomu dodnes.
20. ročník byl přeci jen něčím odlišný. Běžel se obráceně. Tedy od obvyklého cíle k hájence Na Hvězdě, ke Králi smrků pod trať a na
hřiště. Pozváni byli všichni, kdo celá léta Tomášovi pomáhali a také spoluzakladatel závodu Aleš Rulák. Pro ně a pro ostatní
účastníky připravil Tomáš pečené selátko a další občerstvení.
Protože neustále něco organizuje, využil přítomnosti většiny svých kamarádů a všech příbuzných a po vyhlášení výsledků závodu
se na stejném místě oženil.
jv
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DĚTSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

DĚTSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Doba „covidová“ ovlivnila také letošní příměstské tábory. V
tomto roce proběhl jeden turnus od 13. do 17. července a druhý
v termínu 3. až 7. srpna. A přestože byla nastavena zvýšená
hygienická a protiepidemiologická opatření jako každodenní
měření teploty, dezinfekce rukou a prostor bažantnice a zákaz
návštěv, a musel být omezen sociální kontakt dětí s okolím, o
tábor byl zase obrovský zájem.
Děti pobývaly hlavně venku v přírodě, sportovaly na hřišti,
soutěžily a hrály táborové hry. Když pršelo, vyráběly různé
výrobky, pekly, modelovaly, malovaly a hrály deskové a společenské hry. Návštěvy hasičů, policie a záchranky letos
nebyly ministerstvem zdravotnictví doporučovány, a tak se po souhlasu rodičů šly děti vydovádět alespoň do
městského bazénu. Na závěr týdne si všichni opekli buřty a povídali si o tom, jak si tento tábor náramně užili.
Tímto rokem byl zakončen tříletý projekt „Příměstský tábor – obec Valy“. Ale není třeba zoufat, protože už nyní
připravujeme realizaci na další dva roky z nového projektu. A protože zájem je veliký a stále stoupá, v obou
následujících letech budou pro děti připraveny rovnou tři turnusy. Doufejme, že už za „normálních“ podmínek.
Andrea Kakašová

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
SPOLU SLAVIT  SPOLU ŽÍT

NOČNÍ RYBOLOV

Mgr. R. Štěpánovský, J.Vlková

DENNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Mgr. Richard Štěpánovský

Mgr. Richard Štěpánovský, projektový manažer

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
KROUŽKY PRO DĚTI VE VALECH

Andrea Kakašová

Z.S. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS
PLETENÍ KOŠÍKŮ
Doba koronavirová nepřeje hromadným akcím. Byly odsunuty oslavy 350. výročí vzniku Valů, zrušeny Struny na terase a jestli se
bude konat Havelské posvícení, je otázka za 500. Doufáme, že bude možné uspořádat aspoň venkovní akce, např. Rozsvícení
vánočního stromu.
Ale malé akce zakázané nejsou, proto Centrum uspořádalo pro zájemce kurz pletení z pedigu. Pedig je přírodní materiál. Jedná se o
vnitřní část stonku popínavé liany Calamus rotang (ratanu). Vzhledem k jeho pórovité struktuře má velmi dobrou schopnost
absorbovat vodu. Po namočení se stává ohebným, nepraská, a proto je velmi oblíbený k pletení a pro začátečníky vhodnější, než
vrbové proutí.
Kurz absolvovalo 8 zájemců. Začínali s nejjednoduššími výrobky, jako je obal na květináč nebo jednoduchá miska. Zvládli to s
menšími či většími obtížemi všichni. Některé z nich to natolik zaujalo, že chtějí v pletení pokračovat. Materiál je možné sehnat u
pana Mgr. Marka Nejedlého v Dolním Kramolíně čp.25, 348 13 Chodová Planá, nebo na jeho eshopu
https://www.sikovneprouti.cz/.
Pan Nejedlý má připravené i pokračovací kurzy, kde se zájemci seznámí i se složitějšími technikami pletení a nakonec i s pletením z
vrbového proutí. Jestli budeme další kurzy pořádat, záleží hlavně na zájmu Vás všech a také na nařízeních ohledně koronaviru.
Další začátečnický kurz plánujeme na leden 2021. Pokračovací kurz by následoval v lednu nebo v únoru, podle zájmu.
Kromě košíků je možné se naučit plést proutěné věnce nebo koule. I zde je nutné se předem přihlásit, protože místa jsou omezena
možnostmi školitele. Je schopen v jednom kurzu vyškolit 7  8 účastníků. Každému z nich se věnuje individuálně. Kurzů na pletení
věnců bychom uspořádali tolik, aby se dostalo na všechny zájemce. Jednalo by se pravděpodobně o víkend 14.  15. listopadu nebo
21.  22. listopadu. Pletení zvládnou i děti.
jv
Zájemci se mohou hlásit na tel. Jany Vlkové: 737 905 675, nebo emailem : centrumprovolnycas@seznam.cz

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
se konaly 2.3.10.2020.
Účast prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR byla v naší obci 39,25%
voličů. Do druhého kola postoupili Ing. Jaroslava Lampertová Brožová,
politická příslušnost ANO, dostala ve Valech 35 hlasů (23.61%) a Miroslav
Plevný, bezpartijní za STAN, 27 hlasů (18,75%).
Nepostoupili Monsportová Markéta za Piráty s 35 hlasy (24,3%). Dosavadní
senátor Mgr. Miroslav Nenutil s 19 hlasy (13,19%), a s méně než 10 hlasy
Kvasnička Josef JUDr., Štěrbová Svatava Mgr., Švarcbek Josef RSDr.,
Sedláček Jiří Ing., Lojda Martin.
Voleb do zastupitelstev krajů se ve Valech zúčastnilo 40,32 % voličů. Nejvíc
hlasů – 48 dostalo ANO, druzí byli Piráti s 27 hlasy , třetí STANTOP s 20
hlasy, za nimi SNK1 s 11 hlasy a další strany dostaly méně než 10 hlasů.
zdroj: https://www.volby.cz/

SETKÁNÍ DROBOTINY
Rodiče malé Nelinky Štěpánovské přišli s myšlenkou
setkávání malých dětí a jejich rodičů. Možná i Vaše dítko
uvítá v tyto podzimní dny změnu prostředí a rádo se
zabaví i s někým jiným. Pokud máte čas a chuť, dostavte
se se svou ratolestí v pondělí dne 12. 10. 2020 v 16:00
hodin do horního patra obecního úřadu. Pokud každý
vezme pár hraček s sebou, bude to vítáno. Děti budou
moci objevovat něco nového a rodiče u kávy v klidu
prodiskutovat, zda ve Valech podobné „oddychové
seance“ nedělat častěji.

ilustrační foto

DÁLE PŘIPRAVUJEME

OTEVÍRACÍ DOBA
KAŽDÝ PÁTEK 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.

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"

