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KNIHOVNA BODOVALA! V TOMTO ČÍSLE ČTĚTE:

Tradice oceňování knihoven a jejich pracovníků byla v Karlovarském kraji zahájena v roce 2012.
„Cena se uděluje jako vyjádření uznání za zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických
a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života obcí. Mezi sledovaná kritéria patří
velmi dobrá činnost knihovny, aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny, úspěšná
kulturně výchovná činnost, dlouholetá práce v knihovně a další,“ uvedl ředitel krajské knihovny
pan Vratislav Emler.
V rámci kategorie „Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje pro rok 2018“ byl na
návrh metodiků Krajské knihovny Karlovy Vary, pověřených knihoven Cheb a Sokolov a na
základě schválení odbornou komisí vybrán z každého okresu kraje nejlepší dobrovolný
knihovník.
Nejlepšími dobrovolnými knihovnicemi za rok 2018 v
Karlovarském kraji jsou Hana Bugyiková (Obecní knihovna
Valy), Eva Jiráková (Obecní knihovna Dolní Nivy), Jana
Skleničková (Místní knihovna Chyše).
Zdroj: ČRo Plzeň.
Valská knihovna byla v letošním roce nominována poprvé.
Komise hodnotila její akce, hlavně „Noc s Andersenem“.
Nebývá totiž zvykem, že tuto akci připravuje neprofesionální
knihovna v tak malé obci, kde není ani základní škola. Také
nové prostory, kam byla knihovna přestěhována, se jim moc
líbily. Mimo půjčování knih knihovnice Hanka učí děti vyrábět
drobné dekorace a přání na různá témata a příležitosti.
V rámci probíhající celostátní akce Týden knihoven byli v
Krajské knihovně v Karlových Varech, při 4. Slavnostním
setkání knihovníků Karlovarského kraje, tito nejlepší
dobrovolní knihovníci oceněni.
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VOLBYDOZASTUPITELSTVAOBCE

Volby do zastupitelstva obce Valy se konaly ve dnech 5. a
6. 10. 2018 a proběhly s tímto výsledkem:
Bylo odevzdáno 184 obálek v nich 655 platných hlasů.
Na seznamech bylo uvedeno 374 voličů. Volební účast
byla 49,20%.
Voleb se účastnil jediný spolek: "Podpora a rozvoj obce".
Na kandidátní listině bylo devět členů.

Místní poplatky
Nové jízdní řády

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
CHEVAK – PŘÍSTUPOVÁ CESTA K PŘEČERPÁVACÍ STANICI ČOV

Obec bude jednat se společností Chevak o podmínkách
vybudování přístupové cesty k přečerpávací stanici ČOV.
Chevak se zavázal nést veškeré náklady na výstavbu
komunikace s tím, že stavba bude jeho vlastnictvím. Obec
odprodá 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.
ČEZ – SMLOUVA O PODMÍNKÁCH K ZAJIŠTĚNÍ
PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V UL. POD LESEM
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje uzavření Smlouvy o
podmínkách k zajištění přípravy a realizace stavby „Valy
veřejné osvětlení v ul. Pod Lesem “ mezi Obcí Valy a
společností ČEZ Energetické služby.
PODĚKOVÁNÍ
Obec dostala poděkování od Dobrovolného Svazku Obcí
Mariánskolázeňsko za spolupráci.
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSVÍ
Starosta předložil přítomným grafický návrh na úpravu
veřejného prostranství na pozemku před budovou obecního
úřadu. Předběžný rozpočet je 276 tisíc Kč. Navrhl vyčkat na
vhodný dotační titul, aby obec nenesla náklady na kompletní
úpravy. K bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky.
VEDENÍ OBCE PO VOLBÁCH
Dne 5. 11. 2018 složili členové zastupitelstva slib, poté schválili,
že další funkce  místostarosta, členové zastupitelstva a
předsedové finančního a kontrolního výboru – budou funkce
čestné, bez nároku na odměnu.
Starostou obce Valy byl jednohlasně zvolen pan Quido Vlk,
místostarostou obce Valy bude pan Luboš Křížek.
Zastupitelstvo obce Valy zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Radovan Barcaba,
členy finančního výboru paní Jiřina Musilová, paní Hana
Bugyiková, pan Petr Filipčík a pan Václav Vacek.
Předsedou kontrolního výboru je pan Petr Matoušek, členy paní
Zdeňka Medalová, pan Miroslav Kakaš, Ing. Petr Hrouda a pan
Martin Stretz.
POZEMKOVÁ PARCELA Č. 475 – BEZÚPLATNÝ
PŘEVOD
Předsedající informoval, že stále probíhá jednání o bezúplatném
převodu pozemku p. č. 475 do vlastnictví obce od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Žádost byla po
shromáždění podkladů projednána Komisí pro nakládání s
majetkem státu. Úřad předání pozemku podmínil tím, že se
zastupitelstvo musí vyjádřit ve smyslu, že budeli pozemek
předán obci bezúplatně, na jeho úpravu a vybudování
odpočinkové a relaxační zóny (parku) nebude použita žádná
dotace
Zastupitelstvo obce Valy se zavazuje nepoužít žádný dotační
titul, budeli pozemek převeden do majetku obce bezúplatně od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Veškeré
úpravy budou prováděny na vlastní náklady, případně
svépomocí.
SCHVÁLENÍ ZÁPISU DO KRONIKY
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje zápis do kroniky obce za rok
2017 v předloženém znění.
POSKYTNUTÉ DOTACE
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Českému svazu včelařů, ve výši 3.150 Kč na ozdravná
opatření při chovu včel v roce 2019 a poskytnutí dotace z
rozpočtu paní Andree Kakašová, ve výši 20.000 Kč na činnost
dětského pěveckého sboru Valáček v roce 2019.
DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE
Zastupitelstvo obce Valy vzalo na vědomí Zprávu z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Valy za rok 2018, Finančním

odborem Krajského úřadu Karlovarského kraje za období od 1.
1. 2018 do 30. 6. 2018. Z předloženého zápisu vyplývá, že při
přezkumu nebyly kontrolou KÚKK zjištěny chyby a nedostatky.
JMENOVÁNÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Pro provedení inventury majetku Obce Valy k 31. 12. 2018 byli
jmenováni členové
inventarizační komise: Luboš Křížek, Ing. Petr Hrouda,
Miloslav Svášek, Jiřina Musilová a Marie Vávrová.
MĚSTSKÁ DOPRAVA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O. –
SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE
VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje uzavření Smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné osobní dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti obce Valy pro rok 2019. Konkrétně se
jedná o noční spoj z Mariánských Lázních do Valů a zpět, č.
linky 417 016, která byla meziročně podražena cca o 20 % a její
celková cena je 59 459, Kč/ rok.
ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Zastupitelstvo obce Valy schválilo přebytkový rozpočet obce
Valy na rok 2019: rozpočet příjmy 5.076.000, Kč a výdaje
4.576.000, Kč.
POKRAČOVÁNÍ ČLENSTVÍ VE SVAZU MĚST A
OBCÍ ČR
Zastupitelům byla předložena zpráva ze XVI. mimořádného
sněmu Svazu měst a obcí České republiky. V souvislosti s
přijatými závěry tohoto Sněmu informoval předsedající o
schválení navýšení členských příspěvků s platností od roku
2019. Pro naši obec je to navýšení celkem o cca 600 Kč.
Zastupitelstvo obce Valy schválilo nově stanovené členské
příspěvky .
NUCENÝ PŘECHOD AKCIÍ ČS
Zastupitelstvo obce Valy vzalo na vědomí oznámení o nuceném
přechodu akcií od České spořitelny a souhlasí s protiplněním
Hlavního akcionáře ERSTE Group Bank AG ve výši 1 328 Kč za
jednu akcii. Celkově vlastnila obec 200 zaknihovaných akcií.
POVODŇOVÁ KOMISE
Zastupitelstvo obce Valy schválilo povodňovou komisi ve
stejném složení jako dosud: Quido Vlk  předseda, Tomáš
Podzimek a Petr Matoušek.
OZNÁMENÍ O ÚPRAVĚ CEN NÁDOBOVÉHO
SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO ROK 2019
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje úpravu cen nádobového
svozu komunálního odpadu pro rok 2019.(viz str.9)
DAROVACÍ SMLOUVA
Starosta předložil přítomným darovací smlouvu od společnosti
Reality APS s.r.o., jejíž účelem je převedení veřejné komunikace
do majetku obce. Jedná se o komunikaci na pozemkové parcele
č.302/8 (Metternichovy terasy) v k.ú. Valy u Mariánských
Lázních, o rozloze 4 048 m2.
Převod bude proveden po dokončení stavby komunikace. V
tomto smyslu bude přepracována smlouva.
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH
SLUŽEB
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy mezi Obcí Valy a
Městskou knihovnou Cheb, kde je předmětem poskytování
regionálních knihovnických služeb na vrub krajské dotace.
NÁKUP PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZIMNÍ ÚDRŽBU
Zastupitelstvo schválilo zakoupení sypače a zametáku ke
stávající technice ve vlastnictví obce tak, aby byla obec při zimní
údržbě chodníků a komunikací soběstačná.
PROJEKT CLARA3
Zastupitelstvo obce Valy schvaluje úhradu faktury 36 300 Kč
jako předfinancování projektu „Clara“ v rámci něhož bude
vybudována cyklostezka v katastru obce – „Cesta k hájence“.
PLÁN ZASEDÁNÍ ZO NA ROK 2019
Zastupitelstvo s bude scházet v r. 2019 každé 2 měsíce počínaje
únorem.

HALLOWEENSKÝ REJ
STRAŠIDEL
V sobotu 3. listopadu se na obecní úřad ve Valech slétla již
počtvrté strašidla z širokého okolí. A že jich letos bylo!
Čekala na ně spousta her a soutěží. Zatímco s nimi
čarodějnice Hanka dlabala dýně, s ředitelem blázince
Mírou a některými odrostlejšími strašidly jsme připravili
strašidelnou cestu. Tentokrát vedla kolem budovy úřadu
přes dětské hřiště až do klubovny. Vyznačena byla
hořícími svíčkami ve sklenicích a baterky byly zakázané.
Někteří se na cestu vydali nebojácně, jiní se maličko báli.
A ty, kdo měli odvahy jen malou špetku, si předávali
jejich strašidelní kamarádi po cestě z jednoho stanoviště
na druhé a doprovodili je až do cíle. Tam jsme si všichni společně dali horký čaj,
cestou zpět jsme posbírali sklenice, a když jsme dorazili zpět do zasedačky úřadu, s
chutí jsme se pustili do připravených dobrot. Po halloweenské verzi hry BINGO jsme
ještě ohodnotili vydlabané dýně a kostýmy, vybrali si pohádku na dobrou noc
(samozřejmě strašidelnou) a připravili si pelíšky. A pak už se zavírala jedna kukadla
za druhýma. Pomalu, ale jistě. Ráno po snídani jsme rozdali diplomy a dárečky nejen
za nejpovedenější dýni a kostým, ale také za pomoc se strašidelnou cestou a všem za
statečnost. Pak se všechna strašidla rozutekla domů s tím, že za rok zase přijdou.
Andrea K.

KROUŽKY VE VALECH

Také tento školní rok mohou nejen místní děti navštěvovat
kroužky ve Valech. Na Kytarovou školičku chodí tento rok 8
dětí a již nyní je šest dalších zájemců, kteří začnou v září. S
dětmi na Vařeníčku pokračujeme v téměř stejné sestavě a letos
jsme se zaměřili spíše na pečení.
A protože změna je život, v novém kabátě se představil i Valáček.
Valáček v prvním školním roce své existence zpíval převážně
pohádkové a dětské písničky a děti se spíše tak nějak
„oťukávaly“. Následující rok už tady byla stabilní parta a zpívali
jsme, co koho zrovna napadlo. Ve své třetí sezóně se Valáček
zaměřil především na chodské písně, a to díky pozvání na
Krojované slavnosti a spolupráci s folklorním souborem
Marjánek. Na konci školního roku nás
opustilo dost kamarádů, většinou
deváťáků, což soubor oslabilo. Ale tak
to v dětských kolektivech chodí. V září
naše řady hravě doplnili nováčci a mě
přepadly nové odvážnější nápady. Na
třídenním podzimním soustředění v
Libé jsme se pustili do něčeho úplně
nového – hrajeme si s trubkami….
Boomwhackers jsou bicí perkuse –
doprovodný hudební nástroj, se kterým
si rády hrají nejen děti, ale i dospělí. A
věřím, že do budoucna s nimi Valáček
předvede ještě velké věci…
Andrea K.

VÁNOČNÍ TRHY V HOFU

TISKOVÁ ZPRÁVA  PROJEKT "ŽIVÉ POHRANIČÍ"
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z DISPOZIČNÍHO FONDU EUREGIA EGRENSIS, RESP. PROGRAMU
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO CÍL EÚS 2014 – 2020

Výlet byl další povedenou akcí pořádanou v rámci programu přeshraniční spolupráce České republiky a Svobodného státu
Bavorsko. I ti největší spáči měli dost času dostavit se na zastávku autobusu, protože z Valů vyjížděl autobus 15.12. v 11 hodin
dopoledne. Za hodinu jsme vystupovali v bavorském Hofu. První zastávka byla v muzeu. Kromě vystavených exponátů,
tematicky sestavených, poukazujících na život v regionu v době před a mezi válkami v různých odvětvích, jsme mohli shlédnout
expozici přibližující nám situaci německých občanů po odsunu ze Sudet.
Je to
divadlo
MLdruhá strana mince, která nám byla dlouho
utajována.
Následoval oběd v útulné restauraci. Porce byly víc než dostatečné a výběr byl ze šesti jídel.
Odpoledne jsme prošli městem k ulici, kde byly vánoční trhy. Stánků plno, vánoční atmosféry na rozdávání. Nazdobených stánků,
spousty světel, vůně smažených klobás a svařeného vína jsme si mohli užívat až do setmění. V půl páté na nás čekal autobus a
přesun do spřátelené obce Mähring. O tom, že spolupráci berou v Mähringu vážně, svědčila ve společenské místnosti tabule pro
výuku češtiny a zároveň správně skloňovaná čeština paní, která připravovala občerstvení (učit se začala v důchodovém věku –
klobouk dolů).
Pan Franc Schöner nás uvítal před muzeem. Ve společenské místnosti vonělo připravované občerstvení, ale my jsme zvolili jako
první prohlídku muzea. Expozice byla jiná než v září. Tentokrát se týkala výročí 100 let od konce první světové války. Pan
Schöner připomněl i 100 let vzniku Svobodného státu Bavorsko a zároveň 100 let od vzniku Československého státu. Pak jsme
přijali nabízené pohoštění. Klábosili jsme zhruba do osmi a před devátou nás autobus vykládal ve Valech.
JV

Valské slavnosti venkova

z. s. CENTRU M PRO VOLNÝ ČA S

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

V sobotu 20.října vypuklo ve Valech Havelské posvícení. Dle
tradice, která sahá do šedesátých let minulého století, vyrazily
krojované páry, provázené houfem dětí rovněž v krojích, po
vesnici. Jejich úkolem je pozvat každého z občanů na večerní
tancovačku do hospody U Březího vlka. Páry jsou provázeny
hudebníky, v posledních letech jen harmonikářem, protože
krojovaní se sami doprovází na valchu a vozembouch. Protože
domů ve Valech za dobu trvání posvícení značně přibylo, musí
vycházet zvací parta už před polednem. Většina starousedlíků
už na ně čeká s občerstvením a s dárkem do tomboly. Zároveň je
samozřejmostí si s hostitelem připít a něco ochutnat, jinak by
urazili. Šla jsem s nimi kus cesty a musím říct, že je to docela
šichta. Ve třetím domě jsou přejedení a alkohol stoupá do hlavy,

i když je venku zima a i když se v přípitcích střídají. Mají své
vychytávky, nosí si s sebou svoje víno, takže pijí jen jeden druh
alkoholu s relativně malým množstvím alkoholu, nešvindlují a s
každým, kdo jim otevře, si připijí. Jenže všude jim to neprojde.
Někdo trvá na ochutnání té jeho pálenky. Také odmítat
občerstvení je těžké, když ví, že je obyvatelé připravovali od
rána jen pro tuto příležitost a netrpělivě čekali, až je krojovaní
navštíví. Tak se přepití a přejedení přesunují v zimě a někdy i v
dešti, od domu k domu, aby předali posvícenský pozdrav a
udržovali v lidech pocit sounáležitosti. Odměnou je jim radost,
se kterou je lidé vítají. A zase je naopak mrzí, když jim jinde
před nosem zatáhnou záclony. Zvykem bylo, že se chlapci
chodili najíst k dívce, se kterou chodili po vsi. Ale už dlouho
večeře nestíhají. S přibývajícími domácnostmi stěží doběhnou v
8 hodin do hospody, aby ti, kdo se udrží na nohách, zatančili
jv
úvodní kolečko a vzali k tanci ostatní.

VEČER PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

U vchodu byli senioři jednotlivě přivítáni panem starostou a
zastupiteli. Setkání zahájil pan Barcaba a vyklidil pole kultuře.
Jestli si někdo myslel, že ho čeká obyčejný nudný večer, byl
vyveden z omylu už dětmi z Valáčku, které vystupovaly jako
první se zvláštním rytmickým vystoupením na Boomwhackers.
Jsou to v podstatě různě dlouhé a různě barevné trubky, na
které se dá hrát např. klepáním trubky o podlahu nebo o nohu
hráče. Každá barva trubky představuje určitý tón, na který je
svou délkou naladěna. Vyrobeny jsou z odolného a lehkého
plastu. Vystoupení bylo zábavné a neotřelé. Hru na tyto zvláštní
nástroje si vyzkoušeli i zastupitelé, které přizvala na podium
paní Andrea. Dalším bodem programu byly Valské babky s
tanečkem na píseň Červený šáteček. Závěrečnou tečkou byl
Junior Dixieland pod vedením Bedřicha Smrčky. Po kulturní
části následovala večeře a tanec s hudební skupinou Meteor.

ADVENTNÍ VĚNCE

Ve vánočně vyzdobené zasedačce vonělo jehličí, štrůdl a
svařáček. Věrka s Yvonou opět uspořádaly pro zájemce o
vlastnoruční výrobu vánočních dekorací příjemné odpoledne. Z
přinesených větví jehličnanů zručně stáčely věnce, pomáhaly se
zdobením radou i činem maminkám, dětem i babičkám. K tomu
servírovaly ovocný čaj, svařené víno, perníčky a štrůdl. Opět
nezapomněly s věncem ani na pana starostu. Konečné výtvory
si odnesly ženy hrdě do svých domovů.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vánoční atmosféra navozená o sobotním odpoledni pokračovala i následující den. Kolem ozdobeného stromu, který už od pátku
připravoval pan starosta s dobrovolníky, se začali scházet dospělí i děti. Děti se rozběhly po hřišti zadovádět si s kamarády, než si
rodiče vypovídají veškeré novinky, a dospělí se shlukli na terase, kde bylo připraveno pohoštění, donesené obyvateli Valů.
Program začal přivítáním návštěvníků panem starostou a rozsvícením vánočního stromu a osvícením slaměného betlému
umístěného v lezecké stěně. Pak se všichni zaposlouchali do koled v podání Valáčku pod vedením Andrey Kakašové a vánočních
jv
skladeb přednesených kynžvartským pěveckým souborem.

JAK SI ČERTI NIKOHO NEODNESLI
Letos se děti na Mikuláše hodně těšily, protože se jich na hřišti sešlo skoro šedesát. Setkaly se tak s kamarády a ty, co se neznaly, se
stihly seznámit dříve, než přišel Mikuláš. Na terase byl připraven teplý čaj, i když počasí bylo mírné. Sníh nikde a teplota nad
nulou. Když bylo všechno připravené, zavolala Zlatka čerty a Mikuláše. Čertice přiběhla jako první a čerti se přiloudali po chvilce.
Mikuláš s andělem přišli z druhé strany, z nebe měli zřejmě delší cestu, a hned se pustili do zpovídání dětí. Mikuláš je moudrý,
věděl, kde přimhouřit oko a kde trochu pohrozit, ale dárky nakonec rozdal všem dětem. Anděl držel čerty dětem hezky od těla,
protože se žádný velký hříšník mezi dětmi nenašel. Když už nezbylo žádné neobdarované dítě, zvedl se Mikuláš a šel rozdávat zas
do další vesnice.

CHYSTANÉ AKCE:
31.12.2018 (úterý) Silvestr s přípitkem a ohňostrojem v 18 hod. na dětském hřišti
U AKCÍ PLÁNOVANÝCH NA R. 2019 UVEDEME TERMÍNY
NA PLAKÁTECH, NÁSTĚNKÁCH
A NA HTTP://WWW.CPVCVALYCZ.CZ/PLANAKCI

KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA :
KAŽDÝ PÁTEK
OD 1618 HOD.

Maškarní pro děti v 15 hod. Maškarní pro dospělé ve 20 hod.
7.4.2019  neděle  Vítání jara s vynášením Morany
29.3.2019  pátek  Noc s Andersenem
Velikonoční rukodělné odpoledne

.
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"

